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1  UVOD 

 
K izboru teme magistrske naloge so me vodile dolgoletne izkušnje in zanimanje za prostor 
skozi plesno umetnost, kot tudi razmislek, kako misliti krajino kot gledališče oz. prizorišče 
družbenih dogodkov. Pri študiju krajinske arhitekture sem pridobila znanje in informacije, 
ki so mi odprle nove poglede na prostor in umetnost, povezano z odprtim prostorom. Od 
samega začetka študija sem v idejah in razmislekih povezovala zunanji prostor s plesno 
umetnostjo, česar sem se ob spodbudi mentorice prof. dr. Ane Kučan lahko poglobljeno 
dotaknila.  
 
Med gledališčem in področjem krajinske arhitekture vidim veliko povezav kot na primer 
to, da se krajinska arhitektura ukvarja z oblikovanjem prostorov za potrebe človeka in s 
sanacijami posledic človekovega delovanja v okolju, gledališče pa ustvarja prostor za 
(re)uprizoritve družbenih dogodkov in reflektira stanje družbe, da bi nagovorila gledalce k 
samorefleksiji oz. sanaciji lastnih in družbenih anomalij.  
 
Idejo o obravnavanju krajine kot gledališča poda že Cosgrove (2008), ki jo izpelje iz 
zgodovine evropskega kulturnega izročila, kjer najdemo tesno povezavo med pomembnimi 
krajinskim arhitekti (landscape artists) in gledališkim oblikovanjem. Navaja, da so bili že 
Canaletto, Bernini, Inigo Jones, Philipe de Loutheburg in Henri Daguerre vpeti tudi v 
oblikovanje scenografije za gledališke predstave.  
 
»Gledališki reformatorji in avantdgardisti so predstave ustvarjali v prostorih in krajih, ki so 
bili z uprizorjeno igro vsakokrat tematsko povezani – tako rekoč na »izvirnih prizoriščih«. 
Eksperimentirali so z različnimi vrstami gledaliških prostorov, ki razmerje med akterji in 
gledalci, pa tudi gibanje in zaznavanje organizirajo in strukturirajo vsakokrat drugače. 
Reinhardt je Sen kresne noči postavil v borovem gozdu okrožja Berlin-Nikolassee (1910), 
Veliko svetovno salzburško gledališče v salzburški kolegijski cerkvi (1922), Beneškega 
trgovca  pa na beneškem Campo San Trovaso (1934). Nikolaj Jevreinov je množični 
spektakel Napad na Zimski dvorec uprizoril na trgu pred Zimskim dvorcem in na njegovih 
oknih (Petrograd, 1920), Sergej Eisenstein pa je za predstavo Plinskih mask (1923) 
Tretjakova izbral neko moskovsko plinarno. Vsi ti prostori so nudili specifične možnosti za 
pogajanje o odnosih med akterji in gledalci, za gibanje in zaznavanje, hkrati pa so bili 
takšni, da so omogočali generiranje novih možnosti« (Fischer-Lichte, 2008: 179). 
 
Z magistrsko nalogo sem želela raziskati odnos med krajino in uprizoritvenimi in 
scenskimi umetnostmi. V procesu raziskovanja teme naloge je nastal eksperimentalni site-
specific plesni performans In SiTu, ki smo ga uprizorili 18. junija 2015 na Ljubljanskem 
gradu, na Šancah. 9 plesalk in 3 glasbeniki so gledalce popeljali po vnaprej določeni poti 
skozi različna prizorišča, kjer so plesalke prostor in njegove elemente uporabile kot 
scenografijo in scenske elemente. Tovrstni tip performansa ima svoje začetke v zgodnjih 
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šestdesetih letih 20. stoletja, ko so se umetnosti začele nagibati k temu, da se realizirajo v 
uprizoritvah in kot uprizoritve (Fischer-Lichte, 2008). Namen uprizoritve omenjenega 
eksperimentalnega performansa je bil prikazati vloge, ki jih krajina kot prostor 
uprizoritvenih in scenskih umetnosti lahko ima ter nenazadnje ponuditi doživljanje 
krajinskega prostora skozi plesno umetnost. 
 

1.1  OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Premiki v sodobnih scenskih umetnostih kažejo na spremembe v izbiri uprizoritvenih 
prostorov in pri tem se poraja vprašanje, kakšna je vloga krajine kot uprizoritvenega 
prostora. Vedno več t.i. site-specific performansov, happeningov, plesnih in gledaliških 
predstav ter vizualnih instalacij uporablja krajino kot gledališko prizorišče. V nasprotju z 
nevtralnimi »črnimi škatlami« (gledališki prostor) in »belimi kockami« (galerijski 
prostor), ki omogočajo ustvarjanje najrazličnejših atmosfer, učinkov, vtisov itd., krajina 
ponuja prostor, ki je senzorična totaliteta, polna prostorskih zapisov z večplastnimi 
pomeni, simboli in spomini (tako kolektivnimi kot indvidualnimi). Zanima me kako so te 
lastnosti vkjučene in uporabljene v uprizoritvah, ki se odvijajo v krajinskih prizoriščih. 
 
Urejanje in načrtovanje zunanjega prostora poleg reševanja prostorskih problemov 
predstavlja tudi oblikovanje prostora, ki zvišuje vrednost in doživljanje prostora s svojo 
umetniško ali estetsko noto (aesthetic emotion). Krajina kot taka, naj si bo kulturna, 
oblikovana ali naravna, sama po sebi ne predstavlja prostora uprizoritvenih umetnosti, 
hkrati pa je z njimi tesno povezana, saj je prostor človekovega bivanja in s tem njegovega 
ustvarjanja. Magistrska naloga predstavlja raziskovanje odnosa med krajino in site-
specific plesnim performansom kot eno izmed oblik sodobnih uprizoritvenih umetnosti. 
Krajina kot širok pojem zajema tako naravo, naravne procese, kot tudi oblikovan prostor 
človekovega bivanja, delovanja in udejstvovanja. Pri tem me zanima, kakšna je vloga 
krajine v site-specific plesnih performansih, oz. katere so značilnosti krajine ali zunanjega 
prostora, ki postane prizorišče plesnega performansa, čeprav ta primarno ni bil oblikovan 
ali namenjen (izključno) plesnim uprizoritvam.  
 
 
1.2  CILJI NALOGE 
 
Namen magistrske naloge je predstaviti krajino kot prostor uprizoritvenih umetnosti. Cilji 
naloge so: 
• osvetliti vlogo krajine kot prostora uprizoritvenih in scenskih umetnosti; 
• oblikovati in preizkusiti pristop k uporabi krajinskega prostora za prizorišče plesnega 
site-specific performansa; 
• uporabiti krajino kot prostor uprizoritve plesnega performansa; 
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• poiskati konkretne (scenske) prostore v krajini za realizacijo plesnega performansa; 
• pri ustvarjanju performansa izhajati iz prostora, njegovih značilnosti in pomenov ter 
jih vpeti v performans kot neločljive soustvarjalce. 
 
Čeprav se krajinska arhitektura ukvarja pretežno z drugimi vidiki krajine, se mi zdi 
pomembno zaobjeti tudi omenjeni vidik, morda kot eno izmed mnogih povezav med 
krajinsko arhitekturo in umetnostjo.  
 
 
1.3  DELOVNE HIPOTEZE 
 
Krajina je lahko prostor uprizoritvenih in scenskih umetnosti. Pri tem prostorski elementi 
specifičnega prostora lahko postanejo elementi uprizoritve.  
 
Krajina kot prostor uprizoritvenih in scenskih umetnosti ima lahko v performansu 
različne vloge.  
 
 
1.4  METODE DELA  
 
Za doseganje zastavljenih ciljev, je potrebno najprej osvetliti in opredeliti pojem krajine, 
uprizoritve, prostora v uprizoritvenih umetnostih, performansa in zvrst site-specific 
performansa, s pomočjo literature, člankov in drugega gradiva. Ker magistrska naloga 
zajema tudi uprizoritev site-specific plesnega performansa, je teoretični del posvečen 
analizi izbranih tovrstnih tipov performansov, ki se se odvili na različnih prizoriščih. S 
pomočjo teorije, ugotovitev in lastnih izkušenj s področja sodobnega plesa je potem 
zasnovan in s sodelovanjem plesalk in glasbenikov uprizorjen eksperimentalni site-
specific plesni performans z naslovom In SiTu. 
 
Uporabljene so bile naslednje metode dela: 
• analiza izbranih site-specific plesnih performansov za raziskovanje vloge, ki jo ima 
krajina kot prostor uprizoritvenih in scenskih umetnosti; 
• izbor in analiza prostora za realizacijo site-specific plesnega performansa, s pomočjo 
določenih kriterijev; 
• oblikovanje koncepta in vsebine performansa na podlagi informacij in ugotovitev 
pridobljenih z analizami in pregledom teorije (story line) - vsebino performansa povezati 
s pomeni in karakteristikami izbranega prostora; 
• določiti prostore dogajanja z navezavo na vsebino perfromansa in prostora; 
• koreografiranje in režiranje scen; 
• uprizoritev eksperimentalnega performansa; 
• dokumentacija performansa (snemanje in montaža videa). 
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2    KRAJINA 
 
Obravnavanje krajine kot prostora uprizoritvenih in scenskih umetnosti potrebuje 
opredelitev pojma krajine, ki pa je nedvomno zelo širok in večplasten.   
 
Lahko bi rekli, da so opredelitve krajine odvisne od samega področja proučevanja teme 
oz. pogleda na krajino skozi neko stroko ali disciplino. Tako se bo geografska opredelitev 
krajine nanašala na fizično površje zemlje in njene sestavine, kulturološka pa se bo 
ukvarjala s krajino kot družbenim konstruktom. To potrjuje tudi Ogrin, ko pravi, da je »v 
posplošenem pogledu krajina praktično vse, hkrati pa tudi nič, s čimer je izkazana 
dialektika njene dvojnosti« (Ogrin, 2010: 12). Za predmet proučevanja teme magistrske 
naloge so v tem poglavju zbrane opredelitve krajine, ki pomagajo osvetliti predpostavko, 
da je krajina lahko prostor uprizoritvenih in scenskih umetnosti. 
 
Ogrin (2010) poda razvejano klasifikacijo angleškega geografa D. Meinga, po kateri bi 
bilo mogoče eno in isto krajino predočiti na 10 različnih načinov: krajina kot narava, 
krajina kot umetna tvorba, krajina kot bivališče, krajina kot sistem, krajina kot problem, 
krajina kot materialna vrednost, krajina kot ideologija, krajina kot zgodovina, krajina kot 
estetika, krajina kot kraj.  
 
 
2.1  KRAJINA KOT FIZIČNO POVRŠJE 
 
Ogrin pravi, da »bi bilo mogoče reči, da je krajina način videnja in obravnavanja 
prostora, morda še bolje, da je krajina zaznavni nasledek določene konstelacije ali 
sostanja več zaključenih, jasno opredeljenih prostorskih sestavin« (Ogrin, 2010: 12). 
 
Kot najbolj splošno opredelitev krajine navede, da je krajina »del zemeljskega površja s 
skupnimi sestavinami žive in nežive narave« (Ogrin, 2010: 12). 
 
Izraz »krajina« pomeni območje, kot ga zaznavajo ljudje in katerega značilnosti so plod 
delovanja in medsebojnega vplivanja naravnih in/ali človeških dejavnikov (Evropska 
konvencija o krajini, 2008). 
 
Prepoznavnost krajine oblikujejo pestra kulturna krajina, arheološka, stavbna in 
naselbinska dediščina ter naravne vrednote z izrazitimi in s prepoznavnimi lastnostmi, ki 
tvorijo kulturni in simbolni pomen ter doživljajsko vrednost krajine (Evropska konvencija 
o krajini, 2008). 
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2.2  KRAJINA KOT NAČIN GLEDANJA 
 
Pojmovanje krajine zunaj resničnega sveta, kjer se je razvilo precej različnih pojmovnih 
predstav, razloži na primeru slikarske krajine, »ki včasih ponuja podobo resničnosti ali 
kot jo je videl in doživel slikar.  V novejši ustvarjalnosti pa prevladuje asociativno 
upodabljanje, vse do popolne abstrakcije« (Ogrin, 2010: 13). 
 
Omeni tudi »pojmovne zveze, ki vključujejo pojem krajine, a običajno niso uporabljene 
za opise o nekih impresivnih krajinskih prizoriščih, temveč  gre pri tem za prizadevanje 
pojmovno zaobjeti določena razpoloženja in doživetja. Te pojmovne zveze so na primer 
krajina duha, politična krajina, krajina kriminala in podobno« (Ogrin, 2010: 14). Na ta 
način bi lahko uporabili tudi pojmovne zveze, kot so gledališka krajina, plesna krajina in 
uprizoritvena krajina. 
 
Tudi Pearson (2010) ponudi več definicij krajine in citira različne avtorje (Wyllie, Casey, 
Cosgrove). Opozori, da je pojem krajine že dolgo in močno zaznamovan s pojmovanjem 
in dojemanjem krajine kot prizora, vizualnega fenomena in slikovitosti. Tako 
razumevanje krajine kot načina gledanja je zakoreninjeno v tradiciji zahodne umetnosti.  
Krajina postane enota vizualnega prostora, vizualna podoba kulturnih pomenov, 
neločljivo povezana s pojmovanjem globine in gledanja oz. opazovanja. 
 
 
2.3  KRAJINA KOT DOŽIVLJAJ 

Ogrin o dojemanju krajine: »Na drugi strani pa pojem krajine izpričuje tudi naše 
subjektivne poglede na določeno resničnost in hkrati vanjo projicira naše razmerje do nje. 
Kar pravzaprav pomeni, da krajina ni samo določen izsek prostora, fizično prizorišče, 
marveč kot je pravilno poudaril Cosgrove, tudi »način, kako vidimo svet«, kar so potrdili 
tudi drugi avtorji« (Ogrin, 2010: 14). 
 
Harris in Hays (2008) pravita, da so krajina dogodki. Začnejo se, se razvijejo, 
transformirajo in se morebiti končajo, včasih za seboj pustijo le malo v smislu 
oprijemljivih sledi. To razložita z vidika zgodovine, saj so včasih krajine opisovali s 
presežniki, zgodbami in fantazmami, kar pa nam danes le malo pove o tem, kakšne so 
bile nekoč dejansko videti.  
 
Pearson (2010) pravi, da je krajina hkrati zemljišče, prizor, način gledanja, pogled, videna 
stvar, oblika reprezentacije in da vsaka posamična opredelitev lahko navdihuje in usmerja 
performativna dejanja, pri čemer sta razdalja in velikost ključna vidika. Nadaljuje, da 
krajina ni le način gledanja in projekcija kulturnih pomenov, niti ni samo čista scena 
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uprizoritve. Preko svojih osnovnih značilnosti, kot so obzorje, ozračje, tla, stvari, je tudi 
čutni zaslon, pester prizor zaznavanja in delovanja, je izkustvo: 
»It is a domain of experience: a charged bacground of affective capacities and tensions 
acting as a catalyst for corporeal practice and performance« (ibid., p.236). It is a locus of 
affect: »an intensity, a field perhaps of awe, irritation or serenity which exceeds, enters 
into, and ranges over the sensations and emotions of subject who feels«; »affect thus 
denotes the shifting mood, tenor, colour or intensity of places and situations« (ibid.) »By 
attaching materialities to affectivities, and perceptions to places, the landscape does not 
structure a subject but orients »a way« of living. Landscapes engender investment not by 
having or, much less, by »naturalising« meaning but buy gathering other narratives, 
practices, and encounters around them« (Rose, 2006, pp. 548-9)« (cit. po Pearson, 2010: 
94). 
 
Pearson (2010) izpelje, da bi bila krajina najbolje opisana  v smislu prepletenosti 
fizičnosti in zaznavnosti jaza, s katerim delujemo in čutimo. Ni ločitve jaza od prizora: 
jaz ima opraviti s posredovanjem in identiteto geografskega predmeta; telo je tisto, ki 
povezuje jaz s prostorom z njegovimi čutnimi in zaznavnimi vidiki; in krajina 
predstavitev plasti niza prostorov, njihova čutna samo-predstava. 
 
Nadaljuje, da krajina postane prežeta s spomini. Za posameznike postanejo vsakodnevne 
poti skozi krajino srečanja, ki vedno znova prikličejo spomine na pretekle dogodke in 
kažejo sledove preteklih dejavnosti. Nekateri prostori so pogosto obiskani po poteh, ki 
postanejo stalno uporabljene.  
 
»Body and environment fold into and co-construct each other through a series of 
practices and relations (Wylie, 2007, p. 144). Performance as a mechanism of 
involvement, an interpenetration of materialities – landscape as »a concrete and sensous 
concatenation of material forces« -and motilities, »styles of occupying and traversing« 
(see Wylie, 2002, p. 251), comportments and competencies. Landscape occasions 
attentive, performative responses. »To walk is to pay attention« (Roms, quoted in 
Whitehead, 2006, p. 4.). »To walk; to get oriented; to get lost; to err; to submerge; to 
wander, to penetrate; to go foreward« (Carrieri, 2002, p. 18). »The journey is of less 
importance than the walking itself« (Wunderlich, 2008, p. 132). And in walking corporal 
rhytms are juxtaposed with visual events. Landscape becomes »a milieu of corporeal 
immersion«, »counterposed by a visionary moment of drama and transfiguration« (Wylie, 
2005, p. 242 ). However, it is affected by »predispositions, life-world experiences and 
past-present histories« (Cambell and Ulin, 2004, p.98 )« (cit. Po Pearson, 210: 94). 
 
Pearson (2010) povzame, da prepoznavnost oz. domačnost nakazuje umetnost, način 
gibanja v krajini, ki je kot vrsta znancev povezana s potmi, gibanjem in zgodbami. Pot 
povezuje znane prostore in tako ponuja ponavljajoča dejanja. Hoja je tako prostorskost, ki 
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se kaže kot neka vrsta pripovedi, kjer poti in prostori ustvarjajo koreografijo. To redno 
oz. ponavljajoče se gibanje od ene do druge točke je neka vrsta kartiranja, ponavljanje 
dojemanja in poznavanja te zgodbe. Različne poti vzbujajo različne zgodbe in dejanja, za 
katere krajina postane način pomnjenja. 
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3  O UPRIZORITVENIH IN SCENSKIH UMETNOSTIH 
 
Predmet te magistrske naloge je krajina kot prostor uprizoritvenih in scenskih umetnosti, 
zato je potreben vsaj oris opredelitve uprizoritvenih in scenskih umetnosti.  

Definicija uprizoritvenih umetnosti, ki jo na svoji internetni strani podaja Minstrstvo za 
kulturo Republike Slovenije: 
»Področje uprizoritvenih umetnosti obsega naslednje zvrsti gledališča v širokem pomenu 
te besede: dramsko, glasbeno, lutkovno, plesno, eksperimentalno oziroma raziskovalno, 
ulično gledališče, vse vmesne oblike in vse mejne oblike gledaliških praks, ki črpajo iz 
drugih področij ustvarjanja (avdiovizualne umetnosti, nove informacijske tehnologije, 
ambientalne postavitve, performans itn.)« (spletišče Ministrstva za kulturo). 
 
Kunst opredeli sodobne scenske umetnosti: 
»Sodobne scenske umetnosti so materialna praksa povezovanja heterogenih dejanj. Ta 
praksa se udejanja prav skozi razbitje občinstva, z drugačnim prostorskim 
organiziranjem, prehajanjem žanrske različnosti in iskanjem odgovora, kako bi umetnost 
lahko bila« (Kunst, 2006: 38). 
 
V gledališkem slovarju je razlaga uprizoritvene umetnosti sledeča: 
uprizorítvena umétnost -e -i ž nav. mn. umetnost, ki predstavlja in izraža kaj v obliki 
čutno dojemljivega dogajanja: gledališka, filmska, televizijska, radijska umetnost (Sušec 
Michieli in sod., 2011: 369).  
 
Uprizoritvene in scenske umetnosti torej zajemajo široko področje umetnosti, ki 
predstavljajo ali izražajo nekaj v obliki čutno dojemljivega dogajanja in materialne 
prakse, ki na drugačne načine organizirajo odnose med trojico prostor – akterji – publika. 
Za uprizoritvene in scenske umetnosti je značilno tudi prehajanje žanrske različnosti, 
njihovo povezovanje in preizpraševanje, kako bi umetnost lahko bila.  
 
 
3.1 UPRIZORITEV 

 
Uprizoritvene in scenske umetnosti raziskujejo polje uprizarjanja, načine predstavljanja 
in izražanja umetniškega dela, procesa ali dogodka. Magistrska naloga vključuje 
uprizoritev site-specific plesnega performansa In SiTu, zato je smiselno podati tudi 
razlago uprizoritve kot pojma oz. gledališkega dogodka. 
 
Fischer-Lichte (2008) definira uprizoritev kot dogodek, ki vključuje umetnike in 
prejemnike (opazovalce, poslušalce in gledalce). Zagovarja, da je specifična estetskost 
uprizoritve prav v njeni dogodkovnosti. Navaja tudi, da »Herrmannov pojem uprizoritve 
v jedru implicira spremembno od pojma uprizoritvenega dela k pojmu dogodka« 
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(Fischer-Lichte, 2008: 55). Telesno soprisotnost udeleženih utemeljuje s tem, da se 
uprizoritev lahko zgodi, če se akterji in gledalci za določen čas in na določenem kraju 
zberejo ter nekaj počnejo skupaj. S tem pa uprizoritev vsem udeležencem omogočajo 
izkušnjo osebne transformacije – saj bistvo umetnosti ni več umetniško delo (in njegova 
produkcija in recepcija), temveč dogodek, »ki ga povzroči, poganja ter sklene akcija 
različnih subjektov – umetnikov in poslušalcev/gledalcev«. Nadaljuje, da ima uprizoritev 
pravila, po katerih se proizvede, kot pravila igre udeležencev, ki se jih lahko vsi enako 
držijo ali pa kršijo. S tem še potrdi tezo, da se uprizoritev zgodi med akterji in gledalci 
oz. da jo ti proizvedejo skupaj, kar tudi pomeni, da je uprizoritev enkratna in 
neponovljiva konstelacija: 
»V uprizoritvi, kot jo razlaga Herrmann, pride do enkratne, neponovljive konstelacije, na 
katero lahko vplivamo in jo večinoma nadziramo le pogojno; ta proizvede nekaj, kar se 
lahko zgodi le tokrat samkrat – kar je pač neizogibno, če se skupina akterjev ob 
določenem času in na določenem kraju sooči z množico obiskovalcev, ki so 
najrazličnejših razpoloženj in počutij in ki imajo najrazličnejše želje, predstave, znanja 
itd« (Ficher-Lichte, 2006: 53). 
 
Zagovarja tudi, da uprizoritev vzpostavita telo in prostor, ne pa zgolj fiktivni liki in 
prostor, ki jih ustvarita. Sklicuje se na Herrmanna, ki poudarja, da je za estetsko izkustvo 
v uprizoritvi »gledališko najodločilneje sodoživetje resničnega telesa in resničnega 
prostora« (Fischer-Lichte, 2008: 54). To razlaga s »telesnim občutkom«, ki je sintetično 
zaznavanje celotnega telesa (ne le zaznavanje očesa in ušesa). 
 
Tudi Roselt se nanaša na enkratnost in neponovljivost uprizoritve, ko opredeljuje 
udeleženost gledalcev pri uprizoritvi kot pomembnost za »razmerje med načrtovanostjo 
in spontanostjo, med strategijo in anarhijo, med samovoljo in svobodo, ki ustvarja 
manevrski prostor med gledalci in akterji« (Roselt, 2014: 83). Opozori na izkušnjo, ki jo 
predstava neke uprizoritve ponuja:  
»Med predstavo se med odrom in občinstvom zgodi nekaj, česar ni mogoče razložiti 
izključno s konceptom uprizoritve, s sporočilnim namenom ali z estetskim računom, 
obenem pa tudi ni zgolj subjektivna zadeva vsakega posameznega udeleženca. Tega 
»med« torej ne moremo zreducirati na objektiven vzrok, pa tudi ne diskriminirati na 
subjektiven učinek« (Roselt, 2014: 67). 
 
Doživljaj uprizoritve opisuje tako: 
»Spremembe, ki jih izkusijo ali prestanejo gledalci, se nanašajo na mentalna stanja, 
kakršna so čustva ali razpoloženja. Emfatično lahko trdimo, da je mogoče kvaliteto 
predstave prepoznati po tem, da transformira gledalce in kako to počne. Iz gledališča greš 
drugačen, kot si prišel vanj: pameten, naspan, lačen, zbegan, zdolgočasen, znerviran ali z 
zadahom. Ta transformacija je ne samo intelektualni, pač pa tudi telesni proces« (Roselt, 
2014: 76). 
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J. Roselt (2014) utemeljuje, da uprizoritev zajema vse njene sestavne dele od akterjev, 
luči, tekstov do premikov in režijskih domislekov. K temu dodaja, da se potek uprizoritve 
drži načrta in ima strukturo, saj je njegova dramaturgija naštudirana in sloni na 
ugotovitvah in dogovorih udeležencev. 
 
Fischer-Lichte (2008) dodaja, da je uprizoritev ritualizirana in javna, kakor tudi Austin in 
Butlerjeva v svoji teoriji izvajanje performativnih aktov oba pojmujeta kot uprizoritev, ki 
je ritualizirana in javna. 
 
Če povzamem, bi uprizoritev lahko definirali kot javni in ritualizirani dogodek, ki ga 
omogoči telesna soprisotnost akterjev in gledalcev, pri čemer se ravanajo po pravilih, po 
katerih se pogodijo. Uprizoritev v glavnem vzpostavita telo in prostor, zajema pa tudi vse 
ostale odrske elemente in njihovo razporeditev. Uprizoritev omogoča vsem udeležencem, 
da izkusijo transformacijo (spremembe), k čemur pripomore tudi telesno izkustvo 
gledalcev. Čeprav se potek uprizoritve drži načrta in ima strukturo, je uprizoritev 
enkratna in neponovljiva konstelacija. 
 
 
3.2  PROSTOR V UPRIZORITVENIH UMETNOSTIH 
 
Pri opredelitvi prostora v uprizoritvenih umetnostih sem se oprla na avtorje s področja 
uprizoritvenih umetnosti. Zanima me, ali je krajina lahko prostor uprizoritvenih in 
scenskih umetnosti. Del magistrske naloge je tudi uprizoritev eksperimentalnega 
performansa In SiTu, katerega bistvo je prav prostor uprizoritve in njegova uporaba. 
 
Puncer poda definicijo gledališkega prostora: 
»Raziskovanje njegovih transformacij po razpočenju optike »črne« italijanske škatle in 
zasuku v postdramski prostor, ki ga prinašajo estetsko naseljevanje (ambienti, vizualne 
pokrajine), širjenje na specifične lokacije ter artikuliranje heterogenih prostorov 
uprizarjanja« (Puncer, 2006: 220). 
 
Hočevar (1998) pravi, da je prostor dokaz za zgodbo in da ji le-ta podeli status 
resničnosti: 
»Zaradi prostora verjamem zgodbi. Še tako neverjetne zgodbe postanejo v pravem 
prostoru verjetne in še tako izmišljen prostor postane zaradi zgodbe, ki se v njem (z)godi, 
resničen. To je gledališče« (Hočevar, 1998: 12). 
 
Fischer-Lichte (2008) utemeljuje, da lahko uprizoritveni prostor na eni strani pojmujemo 
kot geometrični prostor, ki je merljiv, trden in stabilen, in na drugi strani kot 
performativni prostor, ki je nestabilen in nenehno fluktuira. Performativni prostor označi 
kot prostor, ki nudi možnosti, da ga uporabimo, izrabimo (in realiziramo) na načine, ki 
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niso načrtovani ali predvideni. Pravi, da performativni prostor »nudi posebne možnosti za 
razmerje med akterji in gledalci, za gibanje in zaznavanje, poleg tega pa te možnosti tudi 
organizira in strukturira« (Fischer-Lichte, 2008: 176). Pri tem navede, da so umetniki 
nove prostore izven gledaliških zgradb množično in bolj radikalno spet začeli iskati v 
šestdesetih letih. Pri tem so okupirali prostore nekdanjih tovarn, klavnic, bunkerjev, 
nakupovalnih središč, odlagališč smeti do ruševin, pokopališč in javnih parkov:  
»Pretežno so izbirali prostore, ki niso bili zasnovani, zgrajeni in oblikovani kot 
uprizoritveni prostori, temveč so služili povsem drugim namenom in skorajda nikoli niso 
jasno določali razmerja med akterji in gledalci. Šlo je predvsem za prostore, ki so 
dopuščali nenehno redefiniranje tega razmerja, za prostore, ki niso stalnega prostorskega 
segmenta dodelili nobeni od skupin, temveč so obema omogočali različne načine gibanja 
in zaznavanja. Ko so umetniki izbirali takšne prostore, je postalo jasno, da razmerje med 
akterji in gledalci ureja uprizoritev, pa tudi, da je uprizoritev tista, ki ustvarja možnosti 
gibanja in zaznavanja; prostorskost proizvede uprizoritev« (Fischer-Lichte, 2008: 181).   
Tudi Roselt (2014) opredeljuje uprizoritvene prostore (ki jih sicer poimenuje prostori 
predstav) kot dinamične, kajti proizvajajo jih udeleženci s svojimi dejanji. 
 
Poudarja tudi slušno in vidno zaznavo, ki ju pojmuje kot dejanja, ki ustvarjajo prostor. 
Tako naj bi tudi zvoki v teku predstave ustvarjali specifične prostore, ki pa niso 
materialni in za seboj ne puščajo materialnih sledi.   
»Pri teh dinamičnih procesih, ki ustvarjajo prostor, se na specifičen način ravna z 
vsakokratnimi danostmi. Sem sodijo geografske ali arhitekturne omejitve, kakor tudi na 
primer naravne ali umetne svetlobne okoliščine« (Roselt, 2014: 91). 
 
Roselt citira Herrmannovo tezo: »Odrska umetnost je umetnost prostora« (Roselt, 2014: 
91). S tem pojasnjuje, da je Herrmannu za predstavo (uprizoritev) funkcija prostora 
poglavitna, pri čemer mu ne gre za reprezentacijo prostorov, pač pa za njihovo uporabo 
oz. kot ga citira Roselt: »V gledališki umetnosti torej ne gre za predstavljanje prostora, 
temveč prikaz človekovega gibanja v gledališkem prostoru« (Roselt, 2014: 91). Roselt 
naprej razlaga, da Herrmann definira dva pojma gledališkega prostora, in sicer ločuje 
realen ali dejanski prostor od doživljajskega prostora. Pri tem mu je v igralski umetnosti 
»najpomembnejši gledališki doživljaj prostora«, ker je »ustvarjalna storitev igralcev 
namreč v tem, da s svojim habitusom in s svojimi dejanji oblikujejo prostore« (Roselt, 
2014: 92). 
 
»Uprizoritvenih prostorov zato ne smemo pojmovati kot statične lupine za dogodke, saj 
prostori sami izhajajo iz njih: »Performativni prostor ni – tako kot geometrični prostor – 
dan kot artefakt, za katerega bi bil odgovoren eden ali več avtorjev. Zato tudi nima 
značaja dela, temveč značaj dogodka« (Roselt, 2014: 101). 
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Prostor v uprizoritvenih umetnostih je torej v glavnem opredeljen z dveh vidikov. Na eni 
strani kot objektiven realen prostor, fizičen, geometričen, ki je merljiv in stabilen. Na 
drugi strani pa kot abstrakten, domišljijski, nestabilen, spremenljiv performativni prostor, 
ki ga ustvarjajo odnosi, dogajanje in zgodbe (pripisovanje pomenov, simbolov, vrednosti 
nekomu ali nečemu). Lahko bi rekli, da je subjektivno dojemljiv, ker je odvisen od 
vsakega posameznika, njegovih dejanj, stanja in izkušenj. Uprizoritev je tista, ki prostor 
ustvarja s tem, ko se v njem dogaja, in s tem, kar se z uprizoritvijo dogaja.  
 
Pri izboru uprizoritvenega prostora poleg upoštevanja določenih kriterijev sprejemamo 
tudi umetniške odločitve v samem procesu ustvarjanja performansa. Kot je opisano v 
naslednjih poglavjih, je značilnost site-specific performansa ta, da performans vsebinsko 
in koreografsko (gibalno) izhaja iz izbranega uprizoritvenega prostora in njegovih 
značilnosti. Tu je smiselno dodati, da gre pri izboru uprizoritvenega prostora tudi za 
vidike, kot sta intuicija in navdih, ki ga v nekem prostoru dobiš in si zato želiš v njem in z 
njim nekaj ustvariti.  
 
 
3.3  SODOBNI PLES 
 
V eksperimentalnem site-specific plesnemu performansu In SiTu, ki je nastal v procesu 
raziskovanja teme te magistrske naloge, je uporabljen sodobni ples kot ena izmed 
uprizoritvenih in scenskih umetnosti. Uporabila sem ga zaradi poznavanja, osebnih (14 
letnih) izkušenj in ambicij na področju sodobnega plesa. Za lažje razumevanje 
eksperimentalnega site-specific plesnega performansa In SiTu tukaj podam nekaj kratkih 
opredelitev in razlag sodobnega plesa.  
 
 
3.3.1  Začetki sodobnega plesa 
 
Sodobni ples izhaja iz začetka 20. stoletja, ko se dojemanje telesa in razmišljanje o 
plesočem telesu spreminja pod skupno težnjo po vrnitvi k naravnemu telesu, ki ima 
začetke že v 19. stoletju. 
 
Ena izmed glavnih začetnic sodobnega plesa Isadora Duncan je mnenja, da se mora človek 
»povrniti k naravi, da bo lahko našel in oblikoval svoje telo kot izraz njegove notranjosti. 
Telo, ki se giblje v skladu z dušo, je namreč zemeljsko telo, povrnjeno k naravnemu bistvu, 
gibanju« (Kunst, 1999: 165). 
 
Kunst (1999) navaja, da je podobno naravnanost čutiti tudi pri drugih začetnikih 
sodobnega plesa, reformatorjih in ustanoviteljih popularnih telesnih gibanj, kot so Ruth St. 
Denis, Ted Shawn, Jaques-Dalcroze, Rudolf Laban in Mary Wigman. Kunst izpelje, da  
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»gibanje telesa postaja torej tista bistvena metoda, način bivanja telesa, s katerim se 
udejanja hrepenenje po naravnem telesu ter oblikujejo nekatere pomembne estetske 
strategije gledaliških reformatorjev, začetnikov sodobnega plesa in avantgardistov« (Kunst, 
1999: 167). 
 
Začetke scene sodobnega plesa na Slovenskem Teržan (2003) označuje za svojevrsten 
fenomen, saj se je z manjšim zamikom začela razvijati skorajda vzporedno s sodobnimi 
plesnimi gibanji po svetu, navkljub svoji majhnosti in geografskemu položaju.  Že »v 
dvajsetih letih prejšnjega stoletja smo poleg baleta dobili tudi prve sodobnoplesne 
koreografe in plesalce, ki so se polni znanja in svežih idej vrnili iz nemške 
ekspresionistične šole« (Teržan, 2003: 10). Pionirji, ki so zaznamovali slovenski sodobni 
ples, so bili Vaclav Vlček, Pia in Pino Mlakar ter Meta Vidmar. 
 
 
3.3.2  Sodobni ples 
 
Valery pravi, da je »ples izpeljan iz življenja samega in nič drugega kot dejavnost celote 
človekovega telesa, vendar dejavnost, ki je prenesena v določen svet, nekakšen prostor – 
čas, ki ni povsem isti čas praktičnega življenja« (Valery, 2001: 15). 
 
Kamnikar pa pravi da, je »sodobni umetniški ples vsak ples, ki vključuje kritičen odnos do 
plesa in življenja. Pri tem  izraz sodobna plesna umetnost in sodobni umetniški ples 
vključujeta tako sodobni ples kot druge sodobne plesne prakse« (Kamnikar, 2012: 1). 
 
Kunst poda razlago vloge telesa v sodobnem plesu, ki je njegovo bistvo oz. glavno izrazno 
sredstvo: v sodobnem plesu je telo »avtonomno in tako nenehno igra spremenljivo igro 
med pomenom in spoznanjem, med realnostjo in pojavnostjo, med prisotnostjo in 
izginotjem, med subjektom in objektom in ne dopušča, da bi ga zaobjeli z enim dejanjem, 
sistemom, stilom, formo ali besedo« (Kunst, 2001: 59). 
 
Loupe razloži kompleksnost sodobnega  plesa:  
»[sodobni ples] zahteva, da naj bo telo in zlasti gibajoče se telo hkrati subjekt, objekt in 
orodje lastne vrednosti. Na podlagi tega se lahko rodi drugačno zaznavanje, drugačno 
zavedanje sveta, zlasti pa nov način čutenja in ustvarjanja. Tak preporod zaznavanja pa 
zadeva tako gledalca sodobnega plesa, kot tudi plesalca. Zato se torej zgodi, da subjektu ob 
zgolj priložnostnem stiku s predstavo kljub živahnosti zaznav, ki jih ta lahko zbudi, 
ostanejo nedosegljiva globlje zakopana bogastva. Poznavanje katerih ga še zdaleč ne bi 
preobremenilo z nekoristnimi informacijami, ampak bi ga lahko pripeljalo do kar 
najboljšega prepoznavanja lastnih reakcij, do razumevanja ostrine določenih predlogov in 
globljega čutenja odzvanjanj estetske izkušnje« (Loupe, 2012: 19). 
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Lahko povzamem, da je sodobni ples ples, ki z gibanjem teles(a) v prostoru in času izraža 
plesalčevo ali koreografovo misel, idejo, kritiko, sporočilo, čustvo, občutenje, doživetje 
ipd. Ima sposobnost, da ustvari določen svet, nekakšen prostor-čas, ki ni povsem isti čas 
trenutne realnosti. Nenehno fluktuira med pomenom in spoznanjem, med realnostjo in 
pojavnostjo, med prisotnostjo in izginotjem, med subjektom in objektom in ne dopušča, da 
bi ga zaobjeli z enim dejanjem, sistemom, stilom, formo ali besedo. 
 

3.4   PERFORMANS IN PERFORMATIVNOST 
 
Magistrska naloga zajema uprizoritev site-specific performansa In SiTu kot metodo dela, 
za predstavitev krajine kot prostora uprizoritvenih in scenskih umetnosti. Za boljše 
razumevanje performansa kot oblike uprizoritve oz. umetniškega dogodka, je v 
nadaljevanju na kratko predstavljen razvoj in oris te umetniške zvrsti. 
 
Gledališki slovar poda definicijo performansa tako: 
perfórmans – od 60. let 20. stol. naprej nastop, dogodek, v katerem nastopajoči z uporabo 
lastnega telesa, prvin različnih umetnosti, novih tehnologij raziskujejo nastajanje 
umetniškega dela, družbene, politične pojave, lastno življenjsko zgodbo, odnos do 
lastnega telesa (Sušec Michieli in sod., 2011: 262).  
 
Fischer-Lichte (2008) opisuje razvoj nove umetnostne zvrsti tako imanovane akcije in 
performansa, ki je bil posledica performativnega obrata v zgodnjih šestdesetih letih:  
»Naj gre za likovno umetnost, glasbo, literaturo ali gledališče – vsi se nagibajo k temu, da 
bi se realizirali v uprizoritvah in kot uprizoritev. Namesto da bi umetniki ustvarjali dela, 
vse bolj proizvajajo dogodke, ki pa ne vključujejo njih samih, temveč tudi prejemnike, se 
pravi opazovalce, poslušalce in gledalce. Kot dogodki, ki razpolagajo s temi posebnimi 
lastnostmi, uprizoritve vsem udeležencem – tj. umetnikom in gledalcem – znotraj 
različnih umetnosti omogočajo, da med njihovim potekom izkusijo transformacije – da se 
spremenijo« (Fischer-Lichte, 2008: 30).   
 
Nadaljuje: »Kolikor sta besedi performance in peformative v isti meri izpeljanki glagola 
to perform, se to zdi prepričljivo: performativnost povzroča uprizoritve oz. se manifestira 
in realizira v uprizoritvenem značaju performativnih dejanj – tako kot so performativni 
sunki v umetnostih, ki smo jih spoznali na začetku, povzročili, da so se začele umetnosti 
nagibati k temu, da se realizirajo v uprizoritvah in kot uprizoritve oz. so začele iz njih 
izhajati nove umetniške forme, kot sta performance art in akcija; na dogajalni in 
uprizoritveni značaj slednjih sicer nedvoumno kažeta že njuni oznaki. Četudi niti Austin 
niti Butlerjeva pojma uprizoritve nikjer ne obravnava podrobneje, je v tem pogledu 
logično, da se uprizoritve obema zdijo že kar pojem performativnega« (Fischer-Lichte, 
2008: 41).   
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Fischer-Lichte (2008) utemeljuje, da lahko estetiko performativnega utemeljimo s 
pojmom uprizoritve. 
 
Tudi Roselt (2014) zagovarja, da ima umetnost performansa tiste značilnosti, ki 
zaznamujejo gledališke predstave. Pojasnjuje, da je bilo uprizarjanje dram na odru 
»sinonim za preživeto razumevanje reprezentacije, pri kateri naj bi bil s predznakom »kot 
da« prikazan ali odslikan navidezni svet, kar pa je časovno prostorsko aktualnost dogodka 
prej zakrivalo, kot pa jo kazalo. Nasprotno pa je performanse mogoče razumeti kot 
postopke, ki poudarjajo izvajalski značaj in radikalizirajo načine izkustva« (Roselt, 2014: 
50). 
 
Performans kot obliko uprizarjanja oz. dogodek, sem za metodo dela izbrala zato, ker 
sem želela predstaviti krajino kot prostor uprizoritvenih umetnosti tako, da se gledalci in 
obiskovalci sprehodjio po izbranem prostoru oz. prehajajo iz enega prostora v drugega. Z 
aktivno participacijo soustvarjajo uprizoritev in doživljajo prostor. Za razliko od 
uprizoritve v gledališču, kjer gledalec sedi na svojem mestu, scene pa se pred njim 
»samodejno« menjajo, si jih tu gledalec izbira in kreira sam, ko hodi po prostoru, sledi 
dogajanju, se odloča, od kod bo opazoval dogajanje in čemu bo posvečal pozornost.  
 
 
3.5  ESTETIKA REALNEGA 
 
Ker je eksperimentalni performans In SiTu umeščen v realni prostor, mislim da se je za 
boljše razumevanje potrebno dotakniti tudi estetike realnega.  
 
Uprizoritvene in scenske umetnosti so za svoja prizorišča uprizoritev začele uporabljati 
realne prostore, med njimi tudi krajino, in se tako odmaknila od uporabe črne gledališke 
škatle. 
 
Roselt (2014) razlaga estetiko realnega v performansu, na katero smo opozorjeni, ko se 
naša čutna zaznava usmeri na materialno sestavo elementov performansa (npr. beton, les, 
kovina...). Pojasnjuje, da je v performansu material reprezentiran prav tako njegova 
sestava, skonstruiranost in obdelava: 
 »Reflektorji ne izginejo v magičnem odrskem nebu, viri svetlobe lahko ostanejo vidni 
kot del prostorske ureditve. Materialnost lahko postane vidna tudi takrat, kadar so 
uporabljeni različni mediji. [...] Relevantna v tem kontekstu je tudi telesnost udeležencev 
performansa. Kri, ki teče v performansu, nima okusa po malinovem sirupu, saj je prava.  
Performerjevo telo je zaznavno telo. Ni zgolj znak za telo nekega imaginarnega lika« 
(Roselt, 2014: 51). 
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S kratkim orisom estetike realnega dobimo vpogled, kako je le-ta vstopila v uprizoritvene 
in scenske umetnosti na Slovenskem. 
 
Orel (2012) opisuje vdor estetike realnega na slovenske odre in s tem v gledališka dela 
kot iskanje nove identitete gledališča v devetdestih letih, ki se je kasneje razmahnila in 
temeljno zaznamovala slovenske scenske umetnosti. To označi kot postdramsko 
gledališče, ki »fikcijski okvir načrtno prebija z elementi realnega: realno si jemlje za 
svoje gradivo in predmet gledališkega oblikovanja« (Orel, 2012: 79). 
 
»Umetniki so iskali nove topose gledaliških dogodkov zunaj (institucionalnih) gledališč. 
Izbirali so  prizorišča, ki v gledališke oziroma performativne dogodke vstopajo z lastnimi 
zgodbami in jih s svojimi specifičnimi zgodovinami dodatno osmišljajo. Slovenske 
scenske umetnosti so v devetdesetih osvojile raznovrstne ambiente, vse od podzemnih 
prizorišč do prostorov več tisoč kilometrov nad Zemljo, pri čemer se niso ozirale na 
geografske meje Slovenije. Prodrle so v kraško podzemlje Postojnske jame (v ritualnem 
performansu Črna jama, izvedenem leta 1988 v sodelovanju med skupino Linije sile in 
Emo Kugler; v uprizoritvi Freudove Interpretacije sanj (Die Traumdeutung) v priredbi in 
režiji Matjaža Bergerja, 2000), segle so v Zvezdno mesto nad Bajkonurjem v Kazahstanu 
(kjer se je s problemi telesa v gravitaciji spoprijela ekipa Dragana Živadinova v 
Biomehaniki Noordung, 1999) in se razprostrle tudi po nevidnem teritoriju signalov, to je 
nematerialnem prostoru podatkov, razširjenem po informacijskih mrežah vsepovsod 
okrog nas (npr. v projektu Makrolab Marka Peljhana, ki je bil v letih med 1997 in 2007 
postavljen na Documenti v Kasslu, na otoku Campalto v Benetkah, na Rottnest Islandu v 
zahodni Avstraliji, Škotskem višavju, na Antarktiki; v seriji spletnih performansov 
Ballettikka Internettikka, ki sta jih v letih 2001–2011 izvedla Igor Štromajer in Brane 
Zorman)« (Orel, 2012: 80). 
 
Orel (2012) opisuje režijski opus Matjaža Bergerja kot nazoren prikaz fascinacije z 
realnim v devetdesetih, saj zajema pestro zbirko (negledaliških) prizorišč, ki si jih je 
izbral za svoje artistične akcije: 
»kamnolom Cerov Log pri Novem mestu (Trije zadnji problemi telesa, 1994), Trg 
republike v Ljubljani (Kons. 5, 1996), Narodna in univerzitetna knjižnica  v Ljubljani 
(upizoritev Brechtove drame Galileo Galilei, 1996), konjušnica (Nikoli me ne vidiš tam, 
kjer te jaz vidim, 1997), most v Solkanu (Edvardu Rusjanu v slovo, 1999), opuščena 
porodnišnica v Novem mestu (Oddaljeni pogled, 2000), obrat tovarne Krka 
(Dürrenmattovi Fiziki, 2003), športne dvorane v Novem mestu in Kranju, velodrom 
Češča vas pri Novem mestu (po Badioujevi razpravi 20.stoletje, 2007)« (Orel, 2012: 82). 
Prostor za čas performansa ni fizično ustvarjen ali preoblikovan, temveč je uporabljen in 
reprezentiran točno tak kot je, s tem kar je. Prav zaradi njegove realnosti, ki je ni moč 
poustvariti, lahko pa jo uporabimo, je prostor privlačen za uprizoritvene in scenske 

 
 



28 
Križič E. Krajina kot prostor uprizoritvenih in scenskih umetnosti.  
    Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2016  

umetnosti. Z drugimi besedami, realno postane gradivo in predmet gledališkega 
oblikovanja. 
 
 
3.6  SITE-SPECIFIC PERFORMANS 
 
Glavna značilnost site-specific (art) umetnosti je, da je prostor manifestacije umetniškega 
dela ključen, saj umetniško delo iz njega izhaja in je njegov bistveni in neločljivi del.  
 
Site-specific performans je razširjen izraz, ki se pogosto (nepravilno) uporablja za 
opredeljevanje performansov, ki se odvijajo v negledaliških prostorih. Izraz izhaja iz 
opredelitve zvrsti performansa, ki nastane v kontekstu in tesnem dialogu nekega 
izbranega prostora in njegovih značilnosti (posebnosti in lastnosti). Poleg tega se za 
označevanje omenjene zvrsti performansa pojavljajo še številni drugi izrazi (npr. site-
determined, site-oriented, site-referenced, site-conscious, site-responsive, site-related).  
 
Različni avtorji navajajo tudi različne tipe ali kategorije site-specific performansov. Fiona 
Wilkie navaja 3 tipe site-specific performansov z vidika gledališča:  
 – site sympathetic  – že obstoječe besedilo se uprizori v izbranem prostoru,  
– site generic (performance generated for a series of like sites) – performans ustvarjen za 
uprizoritve v seriji podobnih prostorov, 
– site specific – performans, ustvarjen za točno določen izbrani prostor, oz. performans, 
izhajajoč iz točno določenega izbranega prostora (Pearson, 2010).  
 
Stephan Koplowitz (režiser, koreograf in medijski umetnik) pa navaja 4 kategorije 
performansov, ki so uprizorjeni v negledališkem prostoru oz. 4 kategorije site specificity: 
– Reframing the Known: umetniški dogodek se postavi v izbrani prostor (koncerti, 
festivali na prostem ipd.) 
 

 
Slika 2: Primer site specific performansa kategorije Reframnig the Known (Tsuhima, 2016). 
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– Reframing from Studio to Site: koreograf se odloči že ustvarjeno umetniško delo 
(koreografijo) postaviti v izbrani prostor. Nastanek umetniškega dela tako ni povezan z 
izbranim prostorom, v katerega bo postavljeno, lahko pa se mu prilogodi, prav zaradi 
odločitve, da bo v izbrani prostor postavljeno. Ta kategorija se nanaša na plesna dela, kot 
se pri Fioni Wilkie kategorija site-symphatetic nanaša na gledališka dela. 
 

 

Slika 3: Primer site specific performansa kategorije Reframnig from Studio to Site (Goljevšček, 2012). 

– Site-Adaptive: umetniško delo je v celoti ustvarjeno v povezavi z izbranim prostorom in 
njegovimi lastnostmi. Koreograf ustvarja delo na podlagi izbranega prostora. Gre za 
izbiro tipa prostora, ki ga je možno najti na različnih lokacijah in tam uprizoritev 
ponoviti, ne da bi se pri tem izgubila vrednost in sporočilnost umetniškega dela oz. 
uprizoritve. Fiona Wilike to kategorijo imenuje site-generic.  
 
Stephan Koplowitz je za svoj project The Grand Step Project izbral stopnišča na različnih 
lokcijiah in uprizoril site-adaptive performans (Winter Garden, WFC; The New York 
Public Library, Bronx County Building, Brooklyn Brouh Hall, The Cathedral Church of 
St. Johnn the Divine, National Museum of the American Indian, New York) 
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Slika 4: Primer site specific performansa kategorije Site Adaptive (Koplowitz, 2013). 

– Site-specific: edinstveno umetniško delo, ki izhaja iz izbranega prostora in njegovih 
karakteristik, v katerem je uprizorjeno. Ustvarjeno je v tesnem dialogu z izbranim 
prostorom in ga prav zato ni moč uprizoriti nikjer drugje, saj bi s tem izgubil 
uprizoritveno in sporočilno vrednost. Tudi Fiona Wilkie enako opredeli to kategorijo 
(Koplowitz, 2015). 
 

 

Slika 5: Primer site-specific performansa kategorije Site Specific (Shinichi, 2016). 
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Lahko povzamemo, da se site specific performansi odvijajo samo v izbranem prostoru, v 
dialogu z njegovimi lastnostmi in značilnostmi. Ustvarjeni so za točno določen prostor, ki 
pogojuje ustvarjalni proces in samo izvedbo performansa. Tak tip performansa z 
uprizoritvijo v nekem drugem prostoru izgubi svoj pomen in uprizoritveno vrednost, saj so 
glavna razmerja (akterji – prostor, prostor – publika, akterji – publika) zaradi spremembe 
prostora (in s tem spremembo prostorskih elementov, tekstur, kompozicij, proporcov, 
razmer itd.) drugačna, prav tako tudi sama vsebina predstave v nekem drugem prostoru 
izgubi ali spremeni svoj pomen in sporočilno vrednost. Tovrsten tip performansov 
predstavlja unikaten umetniški doživljaj. 
 
S plesnimi site-specific performansi so se ukvarjali že Trisha Brown, Meredith Monk, 
Simone Forti, Twyla Tharp, John Cage, Merce Cunningham, Anna Halprin idr. 
 
Kot še posebno zanimivo za obravnavano temo bi tu izpostavila plesalko in koreografinjo 
Anno Halprin, ki je bila poročena s krajinskim arhitektom Lawrencom Halprinom. Vsekozi 
sta sodelovala in združevala ideje in principe njunih umetnosti – plesa in krajinske 
arhitekture. Tako kot Lawrence, se je tudi Anna Halprin udeleževala predavanj šole 
Bauhaus, principi katere so kasneje postali tudi temeljni vidiki v njunem umetniškem 
pristopu (Pegan, 2012: 60). 
»Medtem ko je Lawrence skozi Annin vpliv pridobival nov občutek, kako vključiti 
interaktivnost, telesno povezanost in skupinsko participacijo v svoje arhitekturne projekte, 
je Anna vnašala prostorske, oblikovne in arhitekturne vidike v svoje koreografske 
probleme.« (Pegan, 2012: 60) »Za Anno Halprin gledališki oder ni bil več edini prostor za 
ples, saj je v njem videla številne omejitve, zato je začela ustvarjati predstave na prostem, 
»kjer so ljudje živeli življenja – na igrišča, ceste, parke ipd.« (Pegan, 2012: 63). Na drugi 
strani je Lawrence Halprin oblikoval prostor tako, kot bi želel koreografirati gibanje ljudi: 
»Vrt je po mnenju Lawrenca Halprina prostor, katerega oblikovanje ima ritem, ki je tako 
vizualen kot kinestetičen. Prostor ima to sposobnost, da spodbuja akcije in čustva. V 
takšnem modelu je krajina koreografija. Dobro oblikovano okolje ima sposobnost dati 
našim življenjem nenehen občutek za ples – ples kot idealen model za telo, ki je v 
harmoniji s svetom, v katerem stoji, a je hkrati tudi družbeno odzivno telo« (Pegan, 2012: 
62). 
 
 
3.7  PRIMERI SITE-SPECIFIC PLESNIH PERFORMANSOV IN NJIHOVA 

ANALIZA 
 
Z analizo plesnih site-specific performansov sem raziskala, kakšni prostori v krajini so 
izbrani za prizorišče omenjenih performansov in kakšne so njihove značilnosti. Zanimalo 
me je, na kakšen način in zakaj ustvarjalci izbrane prostore in njihove elemente uporabijo 
v performansu ter na kakšen način je vsebina performansa vezana na izbrani prostor. 
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Posnetke plesnih site-specific performansov, ki sem jih uporabila za analizo, sem 
večinoma pridobila na internetu. To niso plesni filmi ali videi, temveč posnetki ali posneti 
izseki plesnih performansov. Pri tem je treba omeniti, da si teh plesnih performansov 
nisem imela priložnosti ogledati v živo. To je lahko razlog za manj celostno analizo, saj 
se lahko pri ogledu performansov na posnetku izgubi čutno dojemanje, dojemanje 
prostora, časa in odnosov (odnosi plesalci – prostor – publika) ter drugih pomembnih 
elementov uprizoritve performansa. 
 
Performanse oz. posnetke performansov za analizo sem izbrala tako, da sem dobila nabor 
različnih prostorov, v katerih se plesni performansi odvijajo, ter nabor različnih načinov 
uporabe teh prostorov in njihovih značilnosti v plesnem performansu. Pri tem je bil 
poudarek na izboru performansov, ki se odvijajo v odprtem prostoru, ki je krajina, del 
krajine ali pa abstrakcija krajine. 
 
Vsebino performansa sem interpretirala na podlagi lastnih izkušenj, na podlagi opisov 
performansov (če so bili dostopni) ter na podlagi informacij o prostoru, v katerem se je 
določen performans odvil. S tem želim povedati, da je interpretacije vsebine teh plesnih 
performansov deloma subjektivna in intuitivna, kar je nenazadnje tudi bistvo dojemanja 
oz. doživljanja performansov. 

 

3.7.1  You are here  
(You are here, 2006; dostopno na: https://vimeo.com/84753425) 
 
Lokacija: zvonik cerkve sv. Anne, mesto Cork, Irska 
 
Prostor(i) dogajanja:  
- notranjost cerkvenega zvonika  – 5 nadstropij,  
- razgledišče na zvoniku,  
- prostor med zvonovi,  
- urbana krajina, vidna z razgledišča zvonika. 
 
Prostorski elementi, uporabljeni v performansu (tako da jih plesalci uporabljajo in zato 
postanejo neločljiv del koreografije): 
- jeklene vrvi, ki povezujejo zvonove in omogočajo njihovo zvonenje, 
- notranje stene zvonika, 
- ograja, 
- jeklena konstrukcija, 
- jeklena mreža, ki preprečuje direkten dostop do zvonov. 
 

 
 

https://vimeo.com/84753425
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Slika 6 (levo) in slika 7 (desno): Uporaba jeklenih vrvi zvonov za ustvarjanje zvoka skozi koreografijo (You 
are here, 2006). 

 

      

Slika 9: Uporaba stene zvonika v koregrafiji. (You  
are here, 2006).  

                      

      

                                                                                                 
Posebnosti prostora: 

 
- zgodovinski ambient; pridušena svetloba; predvidevamo lahko, da sta tudi vonj in zrak 

tukaj posebnosti prostora (npr. zaradi prahu in starega interijerja iz različnih 
materialov, ki oddajo specifičen vonj – les, železo...); 

- fizična dimenzija prostora performansa, saj zajema prostor od notranjosti zvonika do 
njegove bližnje okolice, ki je vidna z razgledišča zvonika. 

 

Slika 8: Uporaba ograje v koregrafiji (You are here, 
2006). 
 

Slika 10: Uporaba scenskega elementa, ki se kasneje 
ponovi v prizorih v krajini (You are here, 2006). 
 
 

Slika 9: Uporaba konstrukcije v koreografiji (You 
are here, 2006). 
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Slika 10: Pogled na gledalce, ki gledajo zadnjo sceno 
(You are here, 2006).      

Vloga krajine v performansu: 
Na vrsto pride kot zadnja scena performansa, ko se gledalci sprehodijo na sam vrh 
zvonika, od koder se jim pogled odpre v okoliško krajino. V vidni razdalji na označenih 
mestih se ponavlja motiv zgodbe dveh plesalcev, ki so ga opazovali že v zvoniku.  
Krajina na ta način zaključi dejanje performansa. Končni razgled na okoliško krajino 
omogoča gledalcu pogled iz druge perspektive, s čimer namiguje morda na to, da se 
zgodba nadaljuje oziroma sočasno odvija v različnih prostorih, različnim ljudjem, čeprav 
nismo vedno v poziciji, da bi to lahko videli. 
Krajina v tem performansu igra vlogo scenografije, saj predstavlja vizualni (likovni) 
okvir dogajanja performansa. Nosi tudi pomen prostora kot abstraktnega pojma, ki 
zajema prostorsko in časovno dimenzijo, ki je večja in kopleksnejša od trenutka 
subjektivnega doživljanja. Krajina je tudi prizorišče performansa, saj se ta v njej odvija.  
 
Vsebina performansa in navezava na izbrani prostor: 
Cerkev s pripadajočim zvonikom predstavlja simbol mesta in dominanto v prostoru. V 
19. stoletju je postala znana prav zaradi zvonjenja, pesmi zvonov, kar še danes 
predstavlja zanimivost. Performans se torej odvija v enem izmed pomembnih prostorov 
mesta. Glavni motiv performansa oz. njegova rdeča nit je pesem zvonov, ki je glavna 
prepoznavnost izbranega prostora. To lahko v performansu prepoznamo preko:  
- načina gibanja (plesni motivi), ki izhaja iz značilnosti glavnega prostorskega elementa 

– nihanja zvonov – nihajoč gibanje teles; 
- med plesom plesalca uporabljata jeklene vrvi zvonov in tako z zvonjenjem ustvarjata 

glasbo oz. obratno, z ustvarjanjem glasbe zvonov ustvarjata ples; 
- med performansom plesalca uporabita manjše zvončke kot namig na tamkajšnje 

zvonove; 
- proti koncu performansa še intenzivneje manipulirata z jeklenimi vrvmi zvonov, kar 

lahko razumemo kot nekakšeno napoved za preobrat/spremembo. Gledalci prispejo do 
razgledišča zvonika in uzrejo ponavljajoči se plesni motiv na različnih lokacijah v 
bližnji okolici, ki ga izvajata po dva plesalca kakor prej glavna akterja v notranjosti 
zvonika. V tem dejanju je izkoriščena tudi vloga zvonika kot dominante. Gledalcem 
omogoča, da imajo pregled nad mestom oz. dogajanjem performansa, ki se odvija 

Slika 12: Zadnja scena v krajini, ponovljen motiv z 
rdečim scenskim elementom (You are here, 2006). 
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sočasno na različnih lokacijah v bližnji okolici. To jim omogoča sam zvonik, kajti če 
bi bili npr. na ulici, ne bi mogli videti vseh delov performansa hkrati. 

 
Krajina: scenografija (likovni okvir), prizorišče performansa. 
Uporaba prostorskih elementov: da. 
Vsebina performansa je vezana na izbrani prostor: da (skozi način gibanja). 
 

3.7.2  Rounds 
(Bibler, 2014; dostopno na: https://vimeo.com/116510964) 
 
Lokacija: jezero Long Pond, Wellfleet, ZDA 
 
Prostor(i) dogajanja:  
- jezero, 
- obrežje. 
 
Prostorski elementi, uporabljeni v performansu (tako da jih plesalci uporabljajo in zato 
postanejo neločljiv del koreografije):  
- voda,  
- splav sredi jezera. 
 
Posebnosti prostora:  
- naravna krajina, vodna krajina, 
- gledalci lahko opazujejo performans z različnih gledišč oz. z več točk na obrežju 

jezera. 
 
 

   

Slika 12: Plesalka v bližni obrežja (Bibler, 2014).                                  Slika 11: Druga plesalka na nasprotni strani jezera 
(Bibler, 2014). 

 

 
 

https://vimeo.com/116510964
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 Slika 15: Pogled z obrežja (Bibler, 2014).                                            
 
. 
 

   

 Slika 17 (levo) in slika 18 (desno): Ples na lesenem splavu sredi jezera (Bibler, 2014). 
 
Vloga krajine v performansu:  
Celoten performans se dogaja na prostem, v krajini. S tem krajina postane prizorišče 
performansa, ki z obrežjem, jezerom, nebom in gozdom tvori vizualni okvir. 
 
Kako je vsebina performansa vezana na izbrani prostor: 
- Performans črpa navdih za ustvarjanje umetniškega dela iz krajine, saj koreografija in 

gibanje plesalcev izhajata iz glavne značilnosti prostora – vode.  
- Plesalci so postavljeni na različne točke na obrežju in na sredino jezera (splav). S tem 

performans upošteva obliko oz. razsežnost prostora, saj je na ta način dogajanje vidno 
s katerekoli točke obrežja, poleg tega je mogoče doumeti razmerja oz. dimenzije 
prostora performansa (jezera in razdalje med plesalci). 
 

Krajina: scenografija (likovni okvir), prizorišče performansa. 
Uporaba prostorskih elementov: da – voda, splav. 
Vsebina performansa je vezana na izbrani prostor: da - posebnost prostora (jezero) 
pogojujeje način gibanja, zasnovo in izvedbo performansa. 

 
 

Slika 16: Ples na drugem delu obrežja jezera (Bibler, 
2014). 
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Slika 22: Performerji gledajo izpust zajezene reke, 
kar je glavni in zaključni del performansa (Deby, 
2013). 
 

3.7.3   Rivercities//Dry  
(Deby, 2013; dostopno na: https://vimeo.com/82443414) 
 
Lokacija: del kanjona reke Götaälv, Trollhättan, Švedska 
Prostor(i) dogajanja:  
- območje stare hidroelektrarne in del rečnega kanjona, 
- gozdni rob,  
- skale,  
- ruševine,  
- most,  
- terasa pred hidroelektrarno. 
 
Prostorski elementi, uporabljeni v performansu (tako da jih plesalci uporabljajo in zato 
postanejo neločljiv del koreografije):  
- skale, 
- zid. 
 
Posebnosti prostora:  
- opuščena industrijska krajina,   
- most, s katerega gledalci opazujejo performans, 
- rečni kanjon. 
 

    

Slika 19: Plesalka na pečinah pod elektrarno (Deby, 
2013).  
 

    

Slika 21: Pogled na akterje in gledalce, ki  
performans opazujejo  z mostu (Deby, 2013).  

 

Slika 20: Pogled na elektrarno in suhi rečni kanjon 
(Deby, 2013). 

 
 

https://vimeo.com/82443414
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Slika 23: Performans na terasi pred hidroelektrarno (Deby, 2013). 
 
Vloga krajine v performansu:  
Celoten performans se dogaja ob stari hidroelektrarni in v rečnem kanjonu, torej je 
krajina prizorišče performansa. Krajina tvori vizualni okvir s skalami, peskom, vodo in 
rastlinjem. Glavni krajinski element – voda, je soustavarjalec performansa (na koncu 
performansa spustijo jez in reka zalije izušeni kanjon). 
 
Vsebina performansa in navezava na izbrani prostor: 
- Performans s svojo intervencijo izpostavlja vprašanje ponovne povezanosti človeka z 

naravo. Ponovno poskuša vzpostaviti vez (če je to sploh še možno) med človekom in 
naravo tam, kjer je človek preoblikoval naravo, da jo je lahko izkoriščal v industrijske 
namene.  

- Plesalci začnejo performans tako, da prihajajo iz bližnje okolice. Razporedijo se ob 
gozdnem robu, na skalah pod hidroelektrarno, na obeh straneh kanjona in se nato 
združijo na dolgi meji med kanjonom in hidroelektrarno.  

- Gledalci so postavljeni na most, od koder imajo razgled na celotno dogajanje; pogled 
na mogočni kanjon in hidroelektrarno, pred njo pa plesni performans. Vidno je 
razmerje med velikostjo človeka (nastopajoči) in močjo narave (rečni kanjon). 

- Glavno in končno dejanje je dvig zaporic, ki mu sledi veličasten slap čez jez. Vsebina 
performansa se nanaša na človekovo preoblikovanje narave zaradi izkoriščanja 
naravnih virov, ki je v preteklosti imelo velik pomen za bližnje mesto; 100 let so ljudje 
izkoriščali in preusmerjali tok vode za pridobivanje električne energije. Sedaj je rečni 
kanjon izsušen, razen poleti, ko še nekajkrat spustijo vodo skozi jez za turiste.  

 
Krajina: scenografija (likovni okvir), prizorišče performansa, soustvarjalec 
performansa (reka). 
Uporaba prostorskih elementov: da. 
Vsebina performansa je vezana na izbrani prostor: da – proctor pogojujejo zasnovo 
in izvedbo performansa. 
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3.7.4  My neighbor sky (stone and water) 
(Oguri in Corchero, 2013; dostopno na: https://vimeo.com/72403442) 
 
Lokacija: Barcelona Pavilion (German Pavilion, Ludwig Mies van der Rohe), Barcelona, 
Španija  
 
Prostor(i) dogajanja:  
- vrt paviljona z vodno ploskvijo. 
 
Prostorski elementi, uporabljeni v performansu: (tako da jih plesalci uporabljajo in zato 
postanejo neločljiv del koreografije):  
- voda,  
- kamni iz vodne ploskve,  
- stena. 
 
Specifike oz. posebnosti prostora:  
- oblikovan prostor (arhitektura), 
- prizorišče performansa je vidno iz parka, v katerega je paviljon umeščen. 
 

     

Slika 24 (levo) in slika 25 (desno): Pogled na prizorišče – vrt paviljona z vodno ploskvijo (Oguri, 
Chorchero, 2013). 
 

    

Slika 26: Pogled proti paviljonu in publiki (Oguri, 
Chorchero, 2013). 
                
.                                                                                                       

Slika 27: Pogled proti parku, ki se odpira nasproti                                                                                      
pavilijona in uporaba te lastnosti prostora v                                                                                        
performansu (Oguri, Chorchero, 2013). 

 
 

https://vimeo.com/72403442
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Slika 28 (levo) in slika 29 (desno): Uporaba vodne površine kot glavnega dogajalnega prostora v 
performansu (Oguri, Chorchero, 2013). 
 

      

Slika 30 (levo) in slika 31 (desno): Pogled proti nebu kot spoznanje in zaključno dejanje (Oguri, Chorchero, 
2013). 
 
Vloga krajine v performansu:  
Celoten performans se dogaja v zunanjem delu paviljona, na in ob vodni ploskvi. 
Performans je postavljen v park, prostor pod milim nebom. Odprt prostor oz. njegova 
glavna lastnost, povezanost z nebom, torej nečim, kar se razprostira nad nami vedno in 
povsod. Dogaja se na lokaciji, kjer so mimoidoči viden in pomemben del prostora, v 
katerem se performans odvija, hkrati pa lahko postanejo gledalci preformansa. 
 
Vsebina performansa in navezava na izbrani prostor: 
- Prostor performansa je prostor, kjer se plesalca, dve osebi, ki živita in plešeta vsak na 

drugem koncu sveta, pod drugim nebom, tu ponovno srečata in hkrati plešeta v istem 
prostoru. Performans, uprizorjen pod milim nebom, postane stičišče plesalcev oz. 
spoznanje, da že od nekdaj plešeta pod istim nebom, ne glede na to, kje sta. Prostor 
performansa postane le eden izmed prostorov, v katerem sta se srečala, saj sta kljub 
veliki razdalji, ki ju ločuje, vedno povezana preko neba, nečesa, kar nas vse vedno in 
povsod obdaja, prav tako kakor vezi, ki jih spletemo z ljudmi in ostanejo v nas, ne 
glede na to, kako daleč narazen smo in koliko časa se ne vidimo. 

- Mimoidoči obiskovalci parka ustvarjajo dinamiko in atmosfero v prostoru. Plesalca, 
postavljena v poseben prostor – v vodo – s svojim gibanjem in odnosom izstopata iz 
množice ljudi, a sta hkrati tudi del nje, kakor sta tudi v življenju obdana z mnogimi 
ljudmi, različnimi množicami, a njun odnos ostaja poseben, ne glede na to, kje in s 
kom sta. V vodni ploskvi se zrcali nebo kot prispodoba spoznanja, a akterja morata 
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najprej doživeti svojo izkušnjo, uprizoriti performans, da se preko vode in kamnov v 
njej, končno ozreta v nebo. 

 
Krajina: scenografija (likovni okvir), prizorišče performansa. 
Uporaba prostorskih elementov: da. 
Vsebina performansa je vezana na izbrani prostor: posebnosti prostora podpirajo 
zgodbo performansa. 
 

3.7.5  Rapture 
(Lafrance, 2008; dostopna na: https://vimeo.com/23507625 in 
http://sensproduction.org/rapture) 
 
Lokacija: Richard B. Fisher Center for Performing Arts (Frank Gehry), Bard College, 
Annandale-on-Hudson, New York, ZDA 

 

 

Slika 32: Richard B. Fisher Center for Performing Art – Bard College, Annandale-on-Hudson, New York, 
ZDA (Scalia, 2014). 
 
Prostor(i) dogajanja:  
- zunanje stene,  
- streha objekta. 
 

    

 
 

http://sensproduction.org/rapture
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Slika 33 (levo) in slika 34 (desno): Fotografiji iz kratkega filma Rapture, ki je bil posnet po perforrmansu 
na strehi objekta Richard B. Fisher Center for Performing Art (Lafrance, 2008). 
 
Prostorski elementi uporabljeni v performansu (tako, da jih plesalci uporabljajo in zato 
postanejo neločljiv del koreografije):  
- stene,  
- streha. 
 
Posebnosti prostora:  
- samo zunanji del arhitekture, 
- prizorišče performansa je vidno z več strani, gledalci hodijo okrog objekta, da vidijo 

celoten performans. 
 

    

Slika 35 (levo) in slika 36 (desno): Prikaz uporabe strehe objekta v plesnem performansu (Lafrance, 2008). 
 
Vloga krajine v performansu:  
Krajino performansa predstavlja streha objekta s svojo formo oz. njena abstrakcija. Tudi 
stik z nebom oz. ples pod milim nebom postavlja performans v krajino. 
Namesto v krajino so gledalci obrnjeni proti objektu, ki ga gledajo z vseh strani, medtem 
ko nastopajoči s strehe objekta vidijo v krajino, ki jih, kakor pravijo v intervjuju, navdaja 
z občutkom svobode, odprtosti, lahkotnosti, med tem, ko plešejo po strehi, mehkih linij in 
različnih naklonov, kar se izraža v njihovi performativnosti. 
 
Vsebina performansa in navezava na izbrani prostor: 
Plesni performans se odziva na dinamičnost arhitekture, ki jo je z oblikovanjem forme 
objekta ustvaril Frank Gehry. Koreografija izhaja iz gibanja, ki ga prostor omogoča oz. 
omejuje.  
 
Krajina: prizorišče performansa, abstraktni prostor. 
Uporaba prostorskih elementov: da. 
Vsebina performansa je vezana na izbrani prostor: posebnosti prostora (forma 
objekta) pogojujejo način gibanja,  zasnovo in izvedbo performansa. 
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3.7.6 Povzetek analiz in primerjava 
 
Vsi obravnavani plesni site-specific performansi se odvijajo v prostorih, ki niso 
namenjeni performativnim umetnostim, vendar kljub temu predstavljajo potencial za 
tovrstno umetniško prakso. Vsi izbrani prostori imajo poseben pomen (jezero v naravnem 
rezervatu kot neokrnjena narava, opuščeno industrijsko območje, kjer se je preoblikovalo 
naravo za izkoriščanje naravnih surovin itd.), ki ga ustvarjalci prepoznajo in ponekod 
vključijo v vsebino performansa. 
 
Preglednica 1: povzetek analiz izbranih site specific performansov. 

Performans Vloge krajine Prostorski 
elementi 
uporabljeni v 
perfromansu 

Vsebina performansa vezana na izbrani 
prostor 

You are here 
(Catapult dance, 
2006) 

- scenografija (likovni 
in prostorski okvir), 

- uprizoritveni prostor. 
 

  - skozi način gibanja plesalcev, 
- s potekom oz. s prostorsko organizacijo, 

performansa (premikanje po zvoniku proti 
razgledišču in razgled na mesto in 
zadnjim prizorom), 

- sporočilo, koncept. 
 

Rounds (Zena 
Bibler, 2014) 

- scenografija (likovni 
in prostorski okvir), 

- uprizoritveni prostor. 
 

  - skozi način gibanja, ki ga pogojuje 
posebnost prostora – jezero, 

- s prostorsko organizacijo in izvedbo 
performansa. 

 
Rivercities//dry 
(Sirenscrossing, 
2013) 

- scenografija (likovni 
in prostorski okvir), 

- uprizoritveni prostor, 
- soustvarjalec 

performansa. 
 

  - s  potekom oz. s prostorsko organizacijo 
performansa (ples na skalah rečnega 
kanjona in ob hidroelektrarni), 

- s časovno usklajenostjo performansa in 
spusta vode v kanjon, 

- sporočilo, koncept. 
 

My neighbor 
sky (stone and 
water), (Oguri 
and Andrés 
Corchero, 2013) 
 

- scenografija (likovni 
in prostorski okvir), 

- uprizoritveni prostor 
- soustvarjalec 

performansa 
 

  - skozi način gibanja plesalcev,  
- sporočilo, koncept - posebnosti prostora 

podpirajo zgodbo performansa. 
 
 

Rapture (by 
Noémie 
Lafrance, 2008) 

- scenografija (likovni 
in prostorski okvir), 

- prizorišče, 
perfromansa, 

- abstraktni prostor. 

  - skozi način gibanja plesalcev, ki izhaja iz 
možnosti gibanja na strehi objekta, 

- zasnova in izvedba performansa. 
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Kaže se, da izbrani prostori s svojo vsebino in pomenom predstavljajo navdih za plesne 
oz. performativne stvaritve tako v vsebinskem (sporočilnem), kot v gibalnem smislu. 
Prostorski elementi, ki so sestavni deli izbranih prostorov, v času performansov postanejo 
elementi sceografije, saj s svojo podobo tvorijo del vizualne (likovne) podobe prizorišča 
performansa. Poleg tega so nekateri prostorski elementi uporabljeni tudi kot scenski 
elementi, ki soustvarjajo performans. Če bi jih prostoru odvzeli, bi performans izgubil 
svoj smisel, sporočilno in doživljajsko vrednost. Sklepamo lahko, da so prostorski 
elementi prostora, izbranega za prizorišče site-specific performansa, enako pomembni kot 
prostor sam.  
 
Krajina v performansih nastopa kot prizorišče in kot soustvarjalka zgodbe. V večini 
primerov se ti performansi bistveno razlikujejo od uprizarjanja v gledališču po 
dimenzijah uprizoritvenega prostora, saj poleg prostora, v katerem se gibljejo performerji 
in gledalci, ta zajema še poglede v krajino, ki lahko segajo tudi 100 m v daljavo (koncept 
privzete krajine). Izbrani prostori s svojimi lastnostmi so neločljiv del plesnih site-
specific performansov in za čas uprizoritve prevzamejo vlogo uprizoritvenega prostora. 
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4    EKSPERIMENTALNI SITE-SPECIFIC PLESNI PERFORMANS IN SITU 
 
V ta namen sem želela izbrati prostor, ki se nahaja v krajini in vsebuje krajinske 
elemente. Poleg tega sem iskala prostor, ki je členjen in oblikovan, prostor, ki ima nek 
pomen oz. ima tudi simbolne pomene. Arhitekturna ureditev na Šancah je v tem primeru 
predstavljala še dodaten izziv, saj smo tako lahko prikazali tudi, kako arhitektura kot del 
krajine prav tako lahko predstavlja prizorišče, scenografijo, scenografski element v 
performansu. Prostor je tisti, iz katerega performans izhaja, zato se zdi logično 
nadaljevanje, da se tudi arhitekturo, ki je pomemben del izbranega prostora, vključi v 
performans. Arhitektura je postavljena v krajino in je njen neločljiv del.  
 
Izbor Šanc kot uprizoritvenega prostora se je izkazal za ustreznega. Prostor je s svojo 
podobo in ureditvijo  ne le pripomogel k vizualni podobi performansa in njegovemu 
poteku, temveč še pomembneje, k doživljaju samemu.  
 
Projekt plesnega site-specific performansa In SiTu  predstavlja  primer raziskovanja 
krajine kot prostora uprizoritvenih umetnosti.  
 
Plesni performans In SiTu se odvija v oblikovani krajini, katere del je tudi arhitektura. 
Plesalci s svojim gibanjem vstopajo v prostor in spreminjajo njegov pomen. Konkreten 
prostor lahko postane abstrakten (nasprotje gledališča). Gledalec je hkrati obiskovalec in 
uporabnik prostora.  
 
Krajinsko – plesni performans ponuja gledalcu, da doživi večplastno zgodbo. Zgodbo 
teles, ki jo s svojim gibanjem v različnih, a pomensko izbranih prostorih plešejo. Zgodbo 
prostorskih elementov, ki postanejo soplesalci, scenografija in zvok. Zgodba preteklosti 
in sedanjosti, zapisana v prostoru, v krajini, ki postane oder. 
 
Plesno umetnost vnašamo v zunanji prostor, raziskujemo drugačne možnosti umetniškega 
izražanja in interpretacije umetniškega dela. S tem, ko v krajino vnašamo umetniško 
plesno dejavnost, nedvomno zvišujemo vrednost in prepoznavnost tako krajine, kot plesa. 
 
 
4.1  KRITERIJI ZA IZBOR UPRIZORITVENEGA PROSTORA  
 
»Najprej je bil prostor, potem so se začele zgodbe« (Hočevar, 1998: 84). 
Pri izboru prostora za uprizoritv performansa In SiTu so bili poleg tega, da mora biti 
izbrani prostor krajina ali del nje, upoštevani še naslednji kriteriji: dostopnost, varnost, 
funkcionalnost, poseben pomen prostora in členjenost prostora. 
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Preglednica 2: Kriteriji za izbor uprizoritvenega prostora za ekesperimentalni site specific plesni 
performans In SiTu. 
 
Kriterij Opis kriterija Utemeljitev 

Krajina Uprizoritveni prostor je krajina 
ali na kakršenkoli način, bodisi 
konkreten ali abstrakten, del 
neke krajine.  

Namen uprizoritve eksperimentalnega performansa 
In SiTu je prikazati krajino kot prostor uprizoritvenih 
umetnosti (njene vloge). 

Dostopnost Omogočen je prost in neoviran 
dostop za gledalce, prav tako za 
ustvarjalce.  

Potrebne so večkratne vaje na lokaciji. Formalna in 
tehnična izvedba performansa je izvedljiva. 
 

Varnost Prostor je relativno varen ,  je 
vzdrževan in v vsakodnevni rabi 
obiskovalcev.  
 

Varnost pri procesu ustvarjanja performansa oz. vaj 
na lokaciji. Varnost v oziru na gledalce, obiskovalce 
in performerje pri izvedbi performansa. 
 

Funkcionalnost Prostor ponuja večje 
večnamenske površine.  
 
Prostor mora biti prehoden in 
pretočen.  
 
 
Prostor je v stanju, da 
uprizoritev performansa ne 
vpliva na njegovo fizično stanje 
oz. ne povzroča nobenih fizičnih 
sprememb prostora (ne bolj kot 
običajna raba tega prostora). 

 

Performans si lahko ogledajo povabljeni in naključni 
mimoidoči, zato je treba zagotoviti prostor, v katerem 
se publika lahko zbere in kratek čas zadrži.  
Omogočati mora kontinuirano gibanje po prostoru, da 
se lahko posamezne scene odvijajo »na poti« od 
začetne do končne točke (kakor je zastavljen koncept 
performansa). 
Prostor mora omogočati fizično uporabo in fizično 
uporabo njegovih elementov v performansu. 

Poseben pomen Prostor ima poseben pomen  
(bodisi zgodovinski, družbeni, 
lokalni, nacionalni, itd.). 

Site-specific performans In Situ izhaja iz pomena 
prostora (njegovih zgodb in/ali značilnosti). Prostor 
že sam po sebi ponuja poseben doživljaj. S tem 
privablja obiskovalce, še posebej tiste, ki ne zahajajo 
pogosto v gledališče, mimoidoče. 

Členjenost 
prostora 

Raznoliki prostori (z različnimi 
atmosferami, proporci, 
teksturami, elementi ipd.) na eni 
lokaciji (v radiju max. 2 min 
hoje). 

Prostor omogoča nastavke za dramaturgijo 
performansa (vsebinsko in koreografsko oblikovanje 
posameznih scen, njihova povezanost in stopnjevanje 
glede na sam prostor), omogoča in ponuja različne 
načine plesnega izražanja, ki izhajajo iz dojemanja, 
doživljanja in uporabe prostora. 
 

*Akustika Dobra akustika v odprtemu 
prostoru. 

V relativno odprtem prostoru se zvok širi na vse 
strani, zato je za boljšo akustiko primernejši prostor z 
bariero (zidom), od katere se lahko zvok odbije. 
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Lokacija: grajski grič, Ljubljana 
 

 
Slika 37: Prikaz širše lokacije izbranega uprizoritvenega prostora za eksperimentalni site specific plesni 
performans In SiTu (kartografska podlaga: Atlas okolja, 2016). 
 
Grajski grič je eden od treh gričev Ljubljane – poleg Rožnika s Šišenskim hribom in 
Golovca. Že samo z morfološkega vidika je grajski hrib dominanta v prostoru, vidna z 
marsikatere točke Ljubljane in njene okolice. Predstavlja eno izmed večjih zelenih 
površin mesta Ljubljane in sooblikuje njeno značilno podobo.  
 
Izbrani prostor performansa: Šance 
 

 
Slika 38: Prikaz ožje lokacije izbranega uprizoritvenega prostora za eksperimentalni site specific plesni 
performans In SiTu (kartografska podlaga: Atlas okolja, 2016). 
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Prostor je strukturiran s sprehajalnimi potmi, krajinskimi in arhitekturnimi ureditvami 
(drevoredi, večnamenske travnate površine, razgledišča, nadhod, obzidje, počivališča, 
stopnišča ipd.). Prevladujejo mehki prehodi med parkovnimi ureditvami in gozdnimi 
površinami. 
 
Pri izboru uprizoritvenega prostora gre poleg upoštevanja določenih kriterijev tudi za 
umetniško odločitev, sprejeto v procesu ustvarjanja performansa. Kot že povedano, je 
značilnost site-specific performansa ta, da performans vsebinsko in koreografsko 
(gibalno) izhaja iz izbranega uprizoritvenega prostora in njegovih značilnosti. Tu je 
smiselno dodati, da gre pri izboru uprizoritvenega prostora tudi za vidike, kot sta intuicija 
in navdih, ki ga v nekem prostoru dobiš in si zato želiš v njem in z njim nekaj ustvariti. 
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4.2  ANALIZA IZBRANEGA PROSTORA   
 
Premišljena nivojska členjenost prostora ustvarja različne zamejene in odprte prostore. 
Pot pod kostanjevim drevoredom pelje z grajskega dvorišča proti Šancam. Na koncu poti 
oz. ob razcepu se odpre pogled na mesto, pot pa vodi naprej proti travnatemu rondoju, 
kjer stoji antena. Rondo je zamejen z živico. Krošnje dreves, nasajenih ob spodnji krožni 
poti, ki vodi okrog rondoja, zakrivajo pogled na mesto, tvorijo rob in členijo prostor ob 
arhitekturni ureditvi nekdanjega obzidja. Spodnja krožna pot se vije pod arkadami, nad 
katerimi je s širokega travnatega rondoja speljana ozka zamejena pot po nekdanjem 
obzidju. Ta ponuja razgled na nižje ležečo pot, potem pa se odpre še razgled na 
Ljubljano. Pod spodnjo potjo se odpira razgledišče, ki ga sestavljata peščen parter in 
travnat obod. Nekdanje obzidje je prebodeno z arkadami, po njem pa vodi pot, obdana z 
ograjo iz betonskih blokov, ki ustvarjajo ritem. Pot je s stopniščem povezana s spodnjo 
krožno potjo. Ob obzidju vodi pot skozi podhod na jaso, ki jo prečkajo 3 poti, ki vodijo v 
bližnji gozd. 
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Posebnosti in značilnosti izbranega prostora: 
 
Ljubljanski grad: 
- dobro utrjeno gradišče – naselbina in odprto kurišče, 
- kamonolomi pod gradom, 
- srednjeveška trdnjava na mestnem griču, 
- dom deželnih knezov – »trdnjava deželnega kneza«, 
- središčna točka protiturškega obrambnega sistema na območju današnje Slovenije, 
- kmečki upori – kmetje so leta 1515 brezuspešno oblegali ljubljanski grad, 
- deželnoknežja in stanovska orožarna, smodnišnice, 
- grajske ječe, kaznilnica, strahovalnica, 
- stanovanja za brezdomce, brezposelne družine,  
- prvi »akademski« dom v Ljubljani, 
- društva – napredno  kulturno in politično društvo Ljubljanski grad, društvo Krekova 

mladina, prosvetno društvo sv. Jurija, športni klub Grad, časopis Kronika, 
- Plečnikov sen o ljubljanskem gradu kot o slovenski akropoli,   
- Ljubljanski grad kot »mestna krona«, 
- obnova gradu in njegova oživitev (za turizem, kulturo in gospodarstvo), 
- zgodovinski in kulturni spomenik Ljubljane. 
 
Šance: 
- skrajna utrdbena točka na grajskem hrbtišču,  
- bastija (srednjeveška trdnjava z visokimi stražnimi stolpi, utrdba) je bila meščansko 

protivesje deželnoknežjemu gradu, 
- srednjeveško obzidje in njegova funkcija obhodnosti, preglednosti, zaščite, 
- sprehajališče in razgledna točka. 
 
Načrt za obnovo Šanc je Plečnik izdelal leta 1933. 
»Ureditev ruševin je narekovala grajska promenada, ki se je začela pri gradu in 
nadaljevala po grajskem drevoredu, končala naj bi se na Šancah. Z ureditvijo je želel  
gmoto nekdanjega trdnjavskega zidu preoblikovati v zgodovinski spomenik, sprehajališče 
in razgledno točko. Lokacijo stolpa Padav je Plečnik nakazal s travnatim rondojem, na 
katerem stoji antena. V idejno zasnovo je zarisal utrdbeni zid z nasutjem, na katerega 
vodi nekaj stopnic, na sredi pa stoji velik spomenik. Spomenika na Šancah ni, je pa videti 
masivne večmetrske utrdbene zidove, ki ohranjajo spomin na meščansko bastijo, četudi 
ne vemo čisto natančno, kakšna je bila in kaj vse se je v njej dogajalo le malo manj kot tri 
stoletja« (Kladnik, 2002: 81). 
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Pomen in vloga izbranega prostora danes: 
 
- dominanta v prostoru, 
- identiteta mesta, 
- kulturni spomenik državnega pomena, 
- umetniški dosežek in estetski doživljaj (aesthetic emotion), 
- preplet oblikovane in naravne krajine, 
- rekreacija, sprostitev, interakcija, 
- specifičen ambient. 

 
 

4.3  KONCEPTUALNA ZASNOVA 
 
Eksperimentalni preformans In SiTu se odvija v krajini, s čimer prikaže vloge, ki jih 
krajina lahko ima kot prostor uprizoritvenih in scenskih umetnosti. Odvija se v različnih 
prostorih v krajini in s tem popelje gledalce na sprehod po izbranem prostoru. Gledalcem 
ne postavi sedežnega reda in »pravila« po katerem morajo performans gledati, doživljati 
oz. spremljati. Namesto tega jih postavi oz. vstavi v neko dogajanje v določenem 
prostoru. Tako je gledalec aktivno vključen v performans, saj mora slediti dogajanju, ga 
iskati, se odločati, s katere točke bo dogajanje opazoval in koliko se bo približal 
nastopajočim, pri čemer ga drži v napetosti tudi vprašanje, česa ne vidi in kaj naj bi videl. 
Ponuja mu razmislek o tem, kaj je del performansa in kaj ne, kakšen je odnos 
performansa do prostora (in obratno). Performans gledalcu omogoči doživljanje krajine 
skozi medij uprizoritvene umetnosti. 
 
Po performansu sta obiskovalcu na voljo čas in prostor, da postoji in najde svoje misli, se 
morda pogovori s soobiskovalci in akterji. Lahko se usedejo pod krošnjo dreves in se 
prepustijo razmisleku o občutkih, ki jih je v njih vzbudil performans. Vse to je 
nenazadnje naloga sodobnega plesa, ki pa jo je v dvorani običajno težko izpeljati zaradi 
pasivne vloge publike, kamor jo pripelje statično sedenje na vnaprej določenem mestu. 
 
Projekt predstavlja preplet pomena prostora, performansa in vsakdanjega življenja. Ali je 
tekač, ki se v nekem trenutku prikaže za plesalko del predstave ali je naključni 
mimodoči? Bo mimoidoči prepoznal dogajanje in se priključil občinstvu, ali ga stvar ne 
zanima in bo zatopljen v svoje misli s pogledom v tla naprej stopal po poti? Ali ga morda 
že to, da je naključni mimoidoči, postavi v predstavo? Ali vemo, kje se performans začne 
in konča, in kje se nadaljuje vsakdanje življenje? Ali je morda tudi naše življenje le 
predstava, v kateri smo mi glavni akterji? Kolikokrat se znajdemo v vsakdanjem življenju 
v situaciji, da nastopamo? Kolikokrat se znajdemo v vlogi opazovalca? Ali je tudi 
predstava del vsakdanjega življenja in ni nič manj in nič več kot le to, nastopanje in 

 
 



57 
Križič E. Krajina kot prostor uprizoritvenih in scenskih umetnosti.  
    Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2016  

opazovanje nekoga drugega ali nas samih? S temi vprašanji performans nagovarja 
posameznika in spodbuja zavedanje prostora in dogajanja okrog nas. 
 
Projekt In SiTu je družbeno angažiran zaradi svoje vsebinske zasnove – posameznika 
postavlja v vlogo opazovalca dogajanja v javnem odprtem prostoru in s tem spodbuja 
zavest za dogodke, ki se odvijajo okrog nas, pred našimi očmi. Performans nagovarja 
mimoidoče, da se ustavijo, prekinejo svoj miselni tok, usmerjen nase in svoje potrebe ter 
se vključijo v družbeno – kulturno dogajanje in kritično razmislijo, s čim jih performans 
nagovarja in kakšno sporočilo podaja družbi. Gledalca postavlja v vlogo voaerja in se s 
tem dotika vprašanja zasebnosti oziroma nasprotno, pretirane pozornosti, ki jo v sodobni 
družbi vzbuja individuum za potešitev egoistične potrebe po občudovanosti in družbeni 
pomembnosti.  
 

4.4. PROSTORI POSAMEZNIH SCEN PERFORMANSA   
 
Prostori dogajanja performansa se nahajajo v zunanjem prostoru, med oblikovano naravo 
in gozdnatim predelom grajskega griča. Drevored povezuje grajsko dvorišče in ureditev 
razgledišč na Šancah, živice ponekod označujejo prostor in ponekod členijo (pri anteni 
zasaditev živice po obodu nekdanjega stolpa), tudi posamezna drevesa členijo prostor, 
gozd pokriva večji del grajskega hriba, predvsem strma pobočja, ki ga členijo večje ali 
manjše travnate odprte površine. 
Pot s parkirišča pred gradom nas popelje pod kostanjevim drevoredom, druge poti pa nas 
po pobočju pripeljejo iz vznožja na vrh griča. Tako je že sam dostop do lokacije 
svojevrsten doživljaj tega prostora. 
 

 
Slika 44: Pot s parkirišča proti anteni pod kostanjevim drevoredom 
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4.4.1  Scena 1 – travnati rondo pri anteni 
 

                                               
Slika 46: Dostop do travnatega 
rondoja.                                           
 
Preglednica 3: Opis prve scene eksperimentalnega site specific plesnega performansa In SiTu. 

VIDIKI SCENE OPIS 

PROSTOR Prostor omogoča zbiranje večjega števila ljudi, je prepoznaven in lahko 
dostopen. Živa meja, ki je zasajena okrog rondoja (označuje kje naj bi nekoč 
stal stolp), ustvarja občutek zaprtega prostora, iz katerega vodi več poti. 

VLOGA KRAJINE Krajina je prizorišče performansa in scenografija - likovni okvir tvori živa meja, 
zasajena po obodu rondoja. Zamejuje poglede in ustvarja občutek zaprtega 
prostora. Večjo travnato površino, na kateri je postavljena antena (oddajnik rtv), 
obdaja krožna peščena pot.  

POVEZAVA 
VSEBINE 
PERFORMANSA 
IN PROSTORA 

Prostor je izbran za začetno sceno performansa, saj ga obiskovalci hitro in 
enostavno najdejo zaradi antene, ki je vidna dominanta v širšem prostoru.  
Ker prostor tvori večja travnta površina, ob kateri je postavljenih več klopi, je 
prostor primeren za zbiranje obiskovalcev, ki so prišli na performans. 
Iz prostora, v katerem se zbere večje število ljudi, se s plesom izluščijo plesalke. 
Sedijo na klopeh, trati, hodijo po poti in sedijo v senci pod bližnjim drevesom. 
Gledalci tako zaznajo, da se performans odvija okrog njih in med njimi. Prostor 
je dostopen z več strani in šele glasbena intervencija usmeri pozornost na smer 
(prostor), kamor se performans nadaljuje. 

*SPECIFIKE OZ. 
POSEBNOSTI 
PROSTORA 

Večnamenska površina, zamejen prostor, dominanta (antena), dostop z več 
strani, ozelenjen prostor – krajina v majhnem merilu. 

*UPORABLJENI 
PROSTORSKI 
ELEMENTI 

Klopi, trata, peščena pot, drevo. 

Slika 47: Antena na travnatem rondoju. 
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4.4.2  Scena 2 – nadhod in razgledišče 
 

       
Slika 48: Pogled s prehoda, ki povezuje rondo in pot po obzidju. 
        
        
 

 
Slika 50: Pogled na spodnjo pot, ki pelje pod 
arkadami nekdanjega obrambnega zidu.                              
    
 

Slika 49: Pot po nekdanjem obzidju. 

Slika 51: Manjša razširitev poti na vrhu nekdanjega 
zidu. 
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Preglednica 4: Opis druge scene eksperimentalnega site specific plesnega performansa In SiTu. 

VIDIKI SCENE OPIS 

PROSTOR Prostor se izrazito spremeni. Iz sicer zamejene, a odprte in velike travnate 
površine se performans nadaljuje v ozek, linearen prostor – nadhod, ki odpira 
poglede na spodaj ležeče poti. Drevesne krošnje zakrivajo poglede v naslednjo 
sceno in ustvarjajo napetost, skrivnostnost. 
 

VLOGA KRAJINE Krajinski prostor je prizorišče performansa, prav tako arhitektura, ki je del nje. 
Krajinski in arhitekturni elementi nastopijo kot scenografija – gruče drevesnih 
krošenj ozadju, drevesne krošnje, ki obdajajo nadhod, drevesa na spodnji poti 
ter kamniti bloki ograje nadhoda postanejo scenografski elementi, ko plesalke 
zaplešejo na njih /z njimi. 
 

POVEZAVA 
VSEBINE 
PERFORMANSA 
IN PROSTORA 

Ozek, linearen in omejen prostor nadhoda, ki je speljan po nekdanjem obzidju 
meščanske bastije, pogojuje način gibanja plesalcev in s svojo strukturo in 
pomenom ponuja pogled na spodaj ležeče poti, kjer se prav tako odvijajo plesne 
zgodbe ob 3 drevesih. 
Ker je nadhod dvignjen, ga obdajajo drevesne krošnje, ki zakrivajo poglede in 
ustvarjajo napetost, skrivnostnost. 
Iz večje odprte zelene površine se je performans nadaljeval po ozkem nadhodu 
ter se ustavil na manjši razširitvi. S pomočjo strukture prostora se je gledalcem 
ponudil vzorec, da sledijo plesalkam po plesno obarvani poti. 
 

*SPECIFIKE OZ. 
POSEBNOSTI 
PROSTORA 

Grajen prostor – arhitekturna scena, pogled/razgled na spodaj ležeče poti. 

*UPORABLJENI 
PROSTORSKI 
ELEMENTI 

Nadhod, kamniti bloki ograje, drevesa. 
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Slika 53: Stopnišče, ki se spušča s poti 
po nekdanjem obzidju. 

4.4.3  Scena 3 – razgledišče s stopniščem 
 

            
                 Slika 52: Pogled na poti proti stopnišču. 
 
 
 
Preglednica 5: Opis tretje scene eksperimentalnega site specific plesnega performansa In SiTu. 

VIDIKI SCENE OPIS 

PROSTOR Razgledišče je del prej omenjenega arhitekturnega elementa. Pot z manjše 
razširitve ostro zavije desno in naravnost se odpre pogled na mestno krajino 
Ljubljane. 

VLOGA KRAJINE Krajina je prizorišče performansa, prav tako arhitekturni element, ki se v njej 
nahaja. Krajinski elementi nastopijo kot scenografija – gruče drevesnih krošenj 
v ozadju, drevesne krošnje, ki obdajajo nadhod, drevesa na spodnji poti 
postanejo scenografski element, ko plesalke zaplešejo na njih /z njimi. 

POVEZAVA 
VSEBINE 
PERFORMANSA 
IN PROSTORA 

Ozek prostor, s strani še vedno zamejen z drevesnimi krošnjami, sedaj odpre 
pogled na mesto, pred katero se odvije zgodba dveh plesalk. Pogled s stopnišča 
nam sicer usmerja pogled na Ljubljano, hkrati pa ozelenjena ograja zakriva 
pogled na nižje ležeče razgledišče, na katerem sledi nadaljevanje performansa.  

*SPECIFIKE OZ. 
POSEBNOSTI 
PROSTORA 

Grajen prostor – arhitekturna scena, pogled/razgled na mestno krajino. 
 
 

*UPORABLJENI 
PROSTORSKI 
ELEMENTI 

Nadhod, kamniti bloki ograje, drevesa, stopnišče. 
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4.4.4  Scena 4 – peščeni parter s travnato brežino 
 
 

 
Slika 54: Pogled na peščeni parter z višje ležeče poti. 
 
 
Preglednica 6: Opis četrte scene eksperimentalnega site specific plesnega performansa In SiTu. 

VIDIKI SCENE OPIS 

PROSTOR Večja peščena površina s klopmi, s katere se dviga travnata brežina do višje 
ležeče poti, ponuja abstrahirano krajino, v kateri se odvija zgodba plesalcev. 

VLOGA KRAJINE Krajina je prizorišče performansa. Krajina ponuja multisenzoričen prostor, 
zvoki plesa na pesku, zvoki, ki prihajajo iz nižje ležečih mestnih ulic. 

POVEZAVA 
VSEBINE 
PERFORMANSA 
IN PROSTORA 

Zvok peska izpod teles plesalk privabi gledalce. Med plesom na trati in pesku se 
spreminja dinamika gibanja in zvok v prostoru. Travnate brežine ponujajo 
drugačen način gibanja »na tleh«. 
 

*SPECIFIKE OZ. 
POSEBNOSTI 
PROSTORA 

Grajen prostor – arhitekturna scena, pogled/razgled na mestno krajino. 
 
 

*UPORABLJENI 
PROSTORSKI 
ELEMENTI 

Pesek, klopi, trata, brežina. 
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4.4.5  Scena 5 – pot ob obzidju s podhodom 
 

        
Slika 55: Pogled proti poti, ki vodi ob obzidju na 
jaso.       
 
 

      
Slika 57 (levo) in slika 58 (desno): Pot, ki vodi ob obzidju in arkadah proti jasi, ki je naslednja in končna 
scena. 
 

Slika 56: Pogled skozi arkado v obzidju. 
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Preglednica 7: opis pete scene eksperimentalnega site specific plesnega performansa In SiTu. 

VIDIKI SCENE OPIS 

PROSTOR Pot ob obzidju vodi pod arkadami do jase, ki se izteče v bližnji gozd. 

VLOGA KRAJINE Pogled skozi arkade v gozd. Prostor, ki ga ustvarja arhitekturna ureditev, 
pogledi izpod arkad se odpirajo v bližnjo krajino, kamor se kasneje nadaljuje 
performans. Krajina soustvarja scenografijo prostora – vizualno podobo ter 
fizični prostor na drugi strani obzidja. 
 

POVEZAVA 
VSEBINE 
PERFORMANSA 
IN PROSTORA 

Scena se začne s plesom pod prvo arkado v obzidju.  Nadaljuje se v prostorčku 
pod naslednjo arkado, kjer plesalki s svojo pojavnostjo opozorita na prostor, ki 
je poln neraziskanih zgodb in vzbuja domišljijo. Pogledi v krajino pod arkadami 
še podkrepijo občutek ujetosti gledalcev in idejo ločevanja dveh svetov, saj se 
gledalci znajdejo v ozkem prehodu med dvema zidovoma. Tudi plesalke iz 
prejšnje scene »uokvirijo« prostor oz. gledalce, ko se »umestijo« med ograje 
obzidja. 
  

*SPECIFIKE OZ. 
POSEBNOSTI 
PROSTORA 

Grajen prostor – arhitekturna scena, pogled/razgled v bližnjo krajino, kamor se 
v naslednji sceni nadaljuje performans. Podhod je izrazito temačen in »zaprt«, 
jasa, na katero vodi, pa »odprta« in svetla. Dramatičen prostor pripomore k 
dramatičnosti dogajanja. Podhod je hkrati prehod v drugo sceno, drug prostor, 
drugo dogajanje. 
 
 

*UPORABLJENI 
PROSTORSKI 
ELEMENTI 

Arkade, zid, pesek, podhod, pogled v krajino skozi arkado. 
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4.4.6  Scena 6 – jasa ob gozdnem robu  
 

     
Slika 59: Pogled na jaso, preko katere vodijo 3 poti v 
gozd.     
 

Preglednica 8: Opis šeste (zadnje) scene eksperimentalnega site specific plesnega performansa In SiTu. 

VIDIKI SCENE OPIS 

PROSTOR Končna scena je postavljena na prehod iz arhitekturne scene v gozd (naravno 
krajino). Izpod temnega podhoda se prostor odpre v  jaso, s katere vodijo v gozd 
tri poti. Prostorsko razmerje in sprememba prostora se zdita pravšnja za 
zaključek performansa. Podhod dopolnjuje stopnišče, ki v performansu služi kot 
sedišče/stojišče za gledalce.  
 

VLOGA KRAJINE Scena predstavlja naravno krajino. Jasa je velika, odprta, osvetljena provršina, 
gozd, ki jo omejuje, pa je temačen, nepregleden. Čez jaso vodijo tri peščene poti 
v gozd. Krajina je prizorišče, scenografija – vizualna podoba krajine in uporaba 
krajinskih prvin – jasa, drevesa, gozd, poti. Krajina je nosilka pomena (gozd in 
svetla jasa onkraj obzidja). 
 

POVEZAVA 
VSEBINE 
PERFORMANSA 
IN PROSTORA 

Zadnja scena se odvije na prehodu v naravno krajino. Jasa omogoči dober 
pregled nad dogajanjem, gozdi rob pa tvori ozadje. Vse plesalke se zberejo na 
jasi, zaplešejo zadnji ples. Nenadoma glasba utihne in plesalke se razbežijo v 
gozd. Ni jih več videti. Glasba ponovno zaigra, plesalke pa pritečejo iz 
skrivnostnega gozda. Prepustijo se rajanju. Ko se glasba umiri, po treh poteh 
odidejo v gozd in tako zaključijo »sprehod gledalcev po plesni krajini«. 
  

*SPECIFIKE OZ. 
POSEBNOSTI 
PROSTORA 

Gozd, jasa – »naravna« krajina – dramatičnost gozdnega roba, poetičnost jase, 
čez katero tečejo tri bele poti.  
 

*UPORABLJENI 
PROSTORSKI 
ELEMENTI 

Stopnišče kot sedišče/stojišče, obzidje kot akustična bariera, trata, drevsa, gozd, 
poti. 

 
Prostorski elementi, uporabljeni v performansu (tako da jih plesalci fizično uporabljajo in 
zato postanejo neločljiv del koreografije): 

Slika 60: Stopnišče pod obzidjem. 
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Grajeni elementi: 
- ograja (betonski stebri in kovinske prečke),  
- stopnice, klopi,  
- arkade,  
- zid,  
- poti. 

 

    
Slika 61: Uporaba ograje in poti v performansu (foto: Valič K.). 
 
 

     
Slika 62 (levo) in slika 63 (desno): Uporaba ograje in stopnišča, v ozadju mestna krajina (foto: Babič A.) 
 

     
Slika 64 (desno) in 65 (levo): Uporaba klopi v performansu (foto: Valič K.). 
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Krajinski elementi: 
- drevo,  
- trata,  
- brežina,  
- pesek,  
- travnik,  
- (gozd). 

 

     
Slika 66 (levo) in slika 67 (desno): Uporaba travnate brežine v performansu (foto: Valič K.). 
 

 
Slika 68: Uporaba jase v zadnji sceni performansa (foto: Valič K.). 
 

 
Slika 69: Scena na jasi ob gozdnem robu v zaključku performansa (foto: Valič K.). 
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 Slika 70: Uporaba dreves v performansu (foto: Valič K.). 
 

  
Slika 71 (levo) in slika 72 (desno): Uporaba peščene površine v performansu (foto: Babič A.). 
 
Specifike oz. posebnosti prostora: 
 
• preplet oblikovane in naravne krajine – odprt prostor v krajini, 
• grajeni elementi (arhitekturna scena),  
• historični prostor, 
• pogledi v krajino,  
• členjenost prostora. 
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Vloga krajine v performansu: 
  
• uprizoritveni prostor – prizorišče, 
• nosilka posebnega pomena prostora in zgodbe, 
• scenografija – vizualni/likovni okvir, prostorski elementi in krajinske prvine, ki so 
uporabljeni kot scenografski elementi, 
• ponuja poseben doživljaj (multisenzorična totaliteta), 
• soustvarjalec – dinamičen in spremenljiv prostor (vremenske razmere, naključni 
mimoidoči in njihove interakcije, omejitve v prostoru itd.). 
 
 
4.5  VSEBINA PEFORMANSA 
 
In Situ je latinski izraz, ki pomeni »na kraju«, »na mestu«, »v prvotni legi«. Izraz je 
izbran za naslov, ker je performans nastajal in situ, v smislu plesnega materiala in 
vsebine, ki je črpana iz kraja samega. Hkrati nagovarja obiskovalca  »In (sedaj) si tu«, ker 
je prišel ali se znašel tu, v tem prostoru in času, s temi ljudmi.  
 
Izbrani prostor performansa, Šance, predstavlja kraj, kjer je nekoč stala bastija, skrajna 
utrdbena točka na grajskem hrbtišču. To je prostor mnogih zgodb, odkritih in še ne 
razkritih. Ena izmed najbolj vidnih je vsekakor Plečnikova zgodba. Ostanke nekdanjega 
trdnjavskega zidu je preoblikoval v domiselno arhitekturno ureditev, kjer je ne le ohranil 
zgodovino prostora, temveč ohranil tudi njegovo bistveno značilnost – prehodnost in 
preglednost, kar omogoča zaščito, obrambo, varnost. Prav to pa ji omogoča strateška 
lega, ki jo ima grajski grič zaradi lege v krajini. 
 
Ljubljanski grad predstavlja poseben prostor, ki je bil nekoč rezerviran za posebne ljudi 
in je bil skrbno varovan. Nekoč so ga varovali zidovi in utrdbe, danes o tem pričajo 
ostanki preoblikovani v ureditve, prostor pa je dostopen vsakomur, ki si ga želi obiskati. 
Je gradnik lokalne in nacionalne identitete.  
 
Tako kot nekoč »dogajanje v mestu, gradu ni obšlo in nasprotno, grajski gospodje so 
krojili usodo mesta«,  tako tudi dogajanje znotraj naših osebnih zidov ne obide oseb, s 
katerimi smo v interakciji, čeprav jih ne spustimo v naš posebni prostor in nasprotno, 
osebe na drugi strani vplivajo na vrvež doživljanja in čustvovanja znotraj naših zidov.  
Včasih nas naši osebni zidovi resnično varujejo, včasih pa nam onemogočajo preglednost, 
da bi bili zmožni videti onkraj zidu, pogledati na svet iz drugačne perspektive.  Funkcija 
zidu je, da varuje posebno mesto in ločuje svetove.  Mnogokrat pa se izkaže, da je 
potrebno zid porušiti, da se lahko dva svetova združita v eno in naposled spoznamo, da 
sta si svetova boj podobna, kot smo domnevali. 
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4.5  IZVEDBA IN UPRIZORITEV PERFORMANSA   
 
Site-specific plesni performans In SiTu je bil uprizorjen 18. junija 2015 na Šancah na 
Ljubljanskem gradu v produkciji Studia za svobodni ples s finančno podporo Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti. V performansu je nastopilo 9 plesalk: Urša Rupnik, 
Tina Benko, Neža Jamnikar, Liu Zakrajšek, Sanja Spirić, Jerca Klinar, Ana Vesel, Ana 
Vrhovnik in Maja Maša Šomen ob glasbeni spremljavi PostArtEnsemble (Jelena Soro, 
Oliver Ilievski, David Kocmur). Zaradi velikega zanimanja je bil performans uprizorjen 
dvakrat, in sicer prvič ob 20h in drugič ob 20h45. Skupaj si je performans ogledalo vsaj 
70 ljudi, tako povabljenih kot naključnih mimoidočih. 
 
Vaje za performans so potekale na sami lokaciji. Prvič smo imeli ogled uprizoritvenega 
prostora. Vsem ustvarjalcem sem pripravila opis projekta (analize prostora, kratek 
pregled zgodovine prostora, njegova vloga in uporaba danes, koncept in vsebina 
performansa – izbrani prostori, dogajanje in vloga krajine za posamezno sceno) in jim ga 
predstavila. S tem sem jim želela približati sam performans in jih karseda vključiti vanj, 
da se počutijo del njega in njegovi soustvarjalci. Iz izbranih informacij so po lastni 
interpretaciji ustvarjali gibalni material, ki smo ga skupaj dopolnjevali in umeščali v 
prostor. S plesalci smo imeli 6 vaj na lokaciji in vsaka je trajala približno po 2 uri in pol. 
Sam ustvarjalni proces je potekal gladko z izjemo ene vaje, ko je bil izbrani prostor 
nedostopen zaradi nekega snemanja na tej lokaciji. Vajo smo tako morali prestaviti, jaz 
pa sem se še dodatno pozanimala na Mestni občini Ljubljana in na Javnem zavodu 
Ljubljanski grad, če je v terminu naše uprizoritve prijavljen še kakšen dogodek na tej 
lokaciji.  
 
Glasbeniki so se nam pridružili na zadnjih 4 vajah, da smo natančneje izbrali skladbe za 
posamezno sceno, umestili glasbenike v prostor in določili njihove poti ter uskladili 
plesalce in glasbenike.  
 
Sam dogodek smo prijavili na MOL in pridobili dovoljenje, čeprav za tovrsten dogodek 
to ni potrebno (glede na predvideno število obiskovalcev in najavo dogodka – ni bilo 
uradne najave, dogodek spada pod spontan ulični dogodek ali happening, za kar ni 
potrebno pridobiti nikakršnega dovoljenja, prav tako dogodka ni potrebno prijaviti 
policiji, kakor dogodke večjih razsežnosti, kar so mi v telefonskem pogovoru potrdili tudi 
na Policijski postaji Ljubljana Center). 
 
Obiskovalci so se na dan uprizoritve performansa In SiTu zbrali na prvi lokaciji – na  
travnatem rondoju pri anteni, kjer so prejeli programske liste. Medtem so plesalke, 
razporejene po prostoru, vzbujale pozornost in zanimanje, ali se je performans že začel, 
medtem ko so vsaka ob svojem elementu počasi prehajale v gibanje, izhajajoč iz 
vsakdanjih gest in gibanj (hoja po poti, zamah z nogo po pesku, sedenje ob drevesu, 
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ležanje na klopi, vaja stoj na trati...). Ko je glasbenica začela igrati na oboo, so se nekateri 
gledalci počasi in previdno približali, še vedno so opazovali plesalke. Ko je glasbenica 
zaključila z igranjem, so plesalke stekle za njo. V prvi uprizoritvi so ljudje sledili 
plesalkam šele, ko so jih izgubili iz vidnega polja, nekateri so dogajanje opazovali od 
daleč. V drugi uprizoritvi je bila publika bolj pogumna in so takoj sledili plesalkam 
(nekateri gledalci so se udeležili prvega performansa in so si ga želeli ogledati še enkrat, 
zato so poznali potek in koncept performansa). Z aktivnim sodelovanjem publike so se 
tudi plesalke soočile z izzivom, da svoj gibalni material prilagodijo glede na trenutno 
situacijo, postavitev ali premike gledalcev, česar je bilo v drugi uprizoritvi več. Tudi to je 
ena izmed lastnosti in izzivov tovrstnih tipov performansov. 
 
Publika je tako plesalkam in glasbenikom sledila od ene do druge točke. Ponekod je bila 
glasba povod za premik dogajanja ponekod pa gib ali zvok plesalk. Ko se je npr. tretja 
scena zaključila, so gledalci sledili zvokom plesalk (ploski, tleski, zvok peska pod 
plesalčevimi nogami), ki jih niso takoj videli, saj so bile »skrite« na nižje ležečem 
razgledišču. Spet drugič je v naslednjo sceno gledalce povabila oddaljena glasba, ki se je 
vila znotraj zidov. Tretjič je gledalce s svojim plesom v zadnjo sceno povabila plesalka. 
Zaključek perfromansa je bil dokaj jasen, saj so plesalke izginile v gozd, ko je glasba 
potihnila. Nato pa so pritekle iz gozda in se priklonile publiki.  
 
Odzivi občinstva so bili pozitivni. Obiskovalci so se navduševali predvsem nad 
čarobnostjo, ki jo je ustvaril ples v krajini, saj so plesalke poimenovali vile in škrati, kar 
so bitja, ki jih običajno povezujemo z gozdovi in drugimi skrivnostnimi prostori v naravi. 
Nekateri so bili navdušeni nad izborom prostora, ki ga do performansa še niso poznali in 
obiskali. Naključni mimoidoči so bili navdušeni nad idejo, da se popestri dogajanje v 
Ljubljani s takimi dogodki. Slišati je bilo tudi pohvale, kako zanimivo so bili v 
performans vpeti prostorski elementi in kako si lahko sam ustvarjaš scenografijo s tem, 
kam se postaviš v prostoru in kam gledaš. 
 

   
Slika 73 (levo) in slika 74 (desno): Fotografije z uprizoritve eksperimentalnega site specific plesnega 
performansa In SiTu (foto: Babič A.). 
 

 
 



73 
Križič E. Krajina kot prostor uprizoritvenih in scenskih umetnosti.  
    Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2016  

   
Slika 75 (levo) in slika 76 (desno): Fotografije z uprizoritve eksperimentalnega site specific plesnega 
performansa In SiTu (foto: Babič A.). 
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5  RAZPRAVA IN SKLEPI 

Namen magistrske naloge je bil osvetliti in predstaviti krajino kot prostor uprizoritvenih in 
scenskih umetnosti s pomočjo site-specific performansov. Analiza in interpretacija 
posnetkov izbranih site-specific plesnih performansov sta pokazali, kakšni so lahko izbrani 
prostori za uprizoritev site-specific performansov v krajini, na kakšen način ustvarjalci 
uporabijo prostor in uporabijo izbrane prostorske elemente ter kako je vsebina performansa 
vezana na izbrani prostor. Z realizacijo eksprimentalnega site-specific plesnega 
performansa In SiTu je bil preizkušen pristop uporabe krajinskega prostora za prizorišče 
uprizoritvene umetnosti. Izbrani in uporabljeni so bili konkretni prostori in njihovi 
elementi za posamezne scene. Performans In SiTu je nastal v tako tesni povezavi z 
izbranim uprizoritvenim prostorom in njegovimi elementi, značilnostmi in pomeni, da ga 
ni možno uprizoriti v nobenem drugem prostoru. 
 
Z uspešno uprizoritvijo performansa In Situ lahko hipotezo, da je krajina lahko prostor 
uprizoritvenih in scenskih umetnosti, potrdim. Performans je prikazal tudi, kako lahko 
prostorski elementi specifičnega prostora postanejo elementi uprizoritve (pomensko in 
funkcionalno). 
 
Uprizoritev performansa je prikazala, kakšne vloge ima lahko krajina kot prostor 
uprizoritvenih umetnosti:  
• nudi prizorišče, kjer se uprizoritev lahko zgodi,  
• ponuja likovni okvir – scenografijo, krajinske prvine in prostorski elementi lahko 
igrajo vlogo scenskih elementov,  
• s simbolnimi pomeni, zgodovino in rabo prostora sooblikuje zgodbo performansa in 
dojemanje publike, 
• sooblikuje potek uprizoritve/performansa (s svojo fizično pojavnostjo – bariere, 
prehodnost, dostopnost, ...), 
• soustvarja dogodek performansa s tem, kar ta prostor je in kar se v njem dogaja, 
spreminja itd. (uporabniki prostora, sprememba prostora skozi čas, vremenske razmere 
....). S tem, ko je bil izbrani del krajine javni prostor, je bila krajina nenazadnje tudi 
zbiralec publike. 

S tem je bila potrjena tudi druga hipoteza, da ima lahko krajina kot prostor uprizoritvenih 
in scenskih umetnosti v performansu različne vloge.  
 
Fischer-Lichte (2008) zagovarja, da uprizoritev vzpostavita telo in prostor, ne pa zgolj 
fiktivni liki in prostor, ki jih ustvarita, torej je krajina kot uprizoritveni prostor skupaj z 
akterji vzpostavila uprizoritev site-specific plesnega performansa In SiTu in tako postala 
njegov neločljivi del (čeprav le za udeležence, ki so bili priča performansu).  
 

 
 



75 
Križič E. Krajina kot prostor uprizoritvenih in scenskih umetnosti.  
    Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2016  

Pearson (2010) pravi, da prepoznavnost oz. domačnost nakazuje umetnost, način gibanja 
v krajini, ki je kot vrsta znancev povezana s potmi, gibanjem in zgodbami. Pot povezuje 
znane prostore in tako ponuja ponavljajoča dejanja. Hoja je tako prostorskost, ki se kaže 
kot neka vrsta pripovedi, kjer poti in prostori ustvarjajo koreografijo. To redno oz. 
ponavljajoče se gibanje od ene do druge točke je neka vrsta kartiranja, ponavljanje 
dojemanja in poznavanja te zgodbe. Različne poti vzbujajo različne zgodbe in dejanja, za 
katere krajina postane način pomnjenja. Zato je bil tudi performans In SiTu zasnovan 
tako, da so se gledalci sprehodili po prostoru in si ustvarjali svojo individualno 
koreografijo, dramaturgiijo in scenografijo, s tem, ko so se premikali po prostoru in se 
odločali od kje bodo opazovali posamezne scene performansa. 
 
Harris in Hays pravita da so krajina dogodki. Potemtakem je performans In SiTu kot 
dogodek v krajini postal del krajine. S tem, ko se je dogodek odvijal v in po prostoru, ga 
je hkrati tudi ustvaril, čeprav fizični prostor obstaja tudi brez performansa. Za seboj v 
krajini ni pustil oprijemljivih sledi. To pa nakazuje glavno razliko v uporabi krajine v  
uprizoritvenih in scenskih umetnostih ter krajinski arhitekturi. Uprizoritvene in scenske 
umetnosti se ukvarjajo s krajino, da jo uporabijo kot prizorišče, prostor dogajnja, 
scenografijo, zgodbo in navdih. Uporabijo lahko njo in njene elemente, jo nematerialno 
spreminjajo in transformirajo. Krajina postane prostor, kjer lahko udeleženci uprizoritve 
izkusijo transformacijo in/ali spremembe, k čemur pripomoreta krajina s svojo 
multisenzoričnostjo in telesno izkustvo posameznika. Krajinska arhitektura pa se ukvarja 
bolj z materialnimi/fizičnimi transformacijami in spremembami v krajini, ki jih 
spremljajo tudi nematerialne transformacije krajine (npr. sprememba doživljajske 
vrednosti prostora, sprememba identitete prostora itd. zaradi nekega posega v prostor). 
Na drugi strani pa bi lahko tesno prepletenost vlog prostora, uprizoritve in akterjev v 
uprizoritvenih in scenskih umetnostih primerjali s tesno prepletenostjo vlog prostora, 
programa in uporabnikov prostora na področju krajinske arhitekture.  
 
Na tej točki vidim mnogo povezav med uprizoritvenimi umetnostmi in krajinsko 
arhitekturo. Vezi, s katero se področji prepletata in odpirata manevrski prostor za 
delovanje obeh področij oz. njuno sodelovanje. Obe področji se ukvarjata s prostorom in 
dogajanjem v njem; ena producira dogodke v prostorih in z njim, druga pa oblikuje in 
ustvarja prostore za dogodke. Naj gre za fiktivno zgodbo, ki jo hočemo uprizoriti, ali pa 
za zgodbo prostora, ki jo želimo izpostaviti, da bi opozorili na problem ali pa ga 
poskušali rešiti. V obeh primerih izhajamo iz prostora okrog nas, katerega del je družba 
in družbeno dogajanje.  
 
Zanimivo bi bilo raziskati ali preizkusiti, koliko in kako (če sploh) vpliva tovrsten 
umetniški dogodek, kjer le–ta izhaja iz prostora samega in kjer gledalci skozi neko 
dejavnost uporabljajo in doživljajo prostor, na sprejemanje nekega prostora. To bi lahko 
uporabili kot neko metodo vključevanja javnosti oz. približevanje sprejemanju in uporabi 
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novih ureditev v prostoru. Morda bi s tem, ko bi uporabniki doživeli uporabo prostora in 
bili priča temu, kako ga nekdo uporablja in nekako z njim komunicira, prostor bolj 
sprejeli zaradi pozitivne izkušnje. A vse to so le moje domneve in ugibanja.  
 
Zavedanje prostora je pomembno tako pri plesu kot v krajinski arhitekturi, le da gre za 
drugačne vidike. Ta tema bi se mi zdela še posebno zanimiva za nadaljnje raziskovanje 
zaradi svojih osebnih izkušenj. Plesalec zaznava prostor skozi telo – stik s podlago, 
kakšna so tla, kako velik je prostor in kakšna so razmerja v prostoru glede na telo, kakšna 
je svetloba, kakšne so teksture tal in drugih elementov, kašen je občutek v prostoru, s čim 
te navdaja; krajinski arhitekt pa najprej bere prostor, če lahko rečem, ga zaznava iz neke 
širše perspektive – kakšna je njegova uporaba, kako je organiziran, oblikovan in vzroki za 
to, ali služi svojemu namenu in kakšni so problemi prostora.  
 
Kot že povedano, ima krajinski arhitekt možnost s fizičnimi posegi spremeniti prostor 
tako fizično, kot pomensko, medtem ko plesalec s svojo vlogo in performativnostjo lahko 
ustvarja (nov) – pomenski ali fiktivni prostor in je hkrati odraz fizičnega prostora. 
Področji imata še veliko vezi, ki ju povezujejo od preteklosti do danes. Te vezi bi bilo 
zanimivo podrobneje preučiti in jih opredeliti. Ta magistrska naloga je s pomočjo 
eksperimentalnega site-specific plesnega performansa In SiTu prikazala vloge, ki jih 
krajina kot prostor uprizoritvenih in scenskih umetnosti lahko ima, ostaja pa še mnogo 
drugih zanimivih tem, ki jih povezava krajinske arhitekture in uprizoritvenih umetnosti 
odpira. 
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6  ZAKLJUČEK 
 
Magistrska naloga je rezultat študija krajinske arhitekture in osebnih izkušenj na področju 
sodobne plesne umetnosti. Kot plesalka vem, da je prostor v katerem plešem izrednega 
pomena. Ko vstopim v prostor kot plesalka, najprej zaznam podlago oz. stik s tlemi, 
svetlobo, širino oz. odprtost/zaprtost prostora. Nenehno se ukvarjam s prostorom; kako se 
postavim v prostor, glede na prostor sam in glede na ostale plesalce, kako ohranjam ali 
spreminjam prostor med plesom, kako ostajam na mestu in kako zaobjamem prostor in 
potujem po prostoru. Opazujem, kako se s svojim telesom odzivam na prostor, kako 
drugače je hoditi po tleh v dvorani, doma ali zunaj. Kako drugačen je telesni občutek v 
različnih prostorih. Kako te svetel prazen prostor vabi v to, da bi zaplesal, v temnem pa bi 
se mogoče raje zlil s tlemi. Z znanjem in izkušnjami, ki sem jih pridobila pri študiju 
krajinske arhitekture pa opazujem, kako je prostor zgrajen in oblikovan, kakšni so 
problemi prostora, kako ga ljudje uporabljajo in kaj sam prostor sporoča. Oba vidika 
doživljanja prostora sta zame osebno izjemnega pomena, saj mi prvi predstavlja osebno 
doživljanje sveta, drugi pa zavedanje okolja in družbe. 
 
Skozi proces ustvarjanja uprizoritve site-specific performansa In SiTu je bil ključen stik s 
prostorom. Skozi celoten študij krajinske arhitekture sem pri tem projektu doživela 
največji stik s prostorom, saj sem v njem ustvarjala, iz njega izhajala. Izbor lokacije, 
dokumentacija in analiza prostora, vaje na izbranem prostoru – vse to je povzročilo stalno 
obiskovanje in preživljanje časa v tem prostoru. Za razliko od študijskih projektov, kjer je 
večina dela potekala v risalnici in računalniški učilnici, sem tu imela priložnost resnično 
začutiti prostor, delovati v njem in z njim ustvarjati novo zgodbo, zgodbo performansa In 
SiTu. Zame je to ena pomembnejših in pristnejših izkušenj, zaradi česar menim, da je 
magistrska naloga dosegla svoj namen. 
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